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20709 H nízký roštěnec

VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 21 dnů. 18

CZ                

119                   

ES

20741 H květová špička VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 21 dnů.
18

CZ                

119                   

ES

20772 H vysoký roštěnec 

bez kosti
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 21 dnů.
18

CZ                

119                   

ES

20801 H zadní květová 

špička VB 
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20809 H nízký roštěnec 

bez kosti VB
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20813 H žebro řezané - 

kostky VB
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
14

CZ                

119                   

ES

20815 H svíčková 2,5 kg + 

VB
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20823 H svíčková 1,8 - 2,5 

kg VB
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20831 H flap steak VB VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20834 H skirt steak VB VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20857 H hrudí bez kosti 

VB (H chuck flap)
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 21 dnů.
14

CZ                

119                   

ES

20872 H T-bone steak VB VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20877 H vysoký roštěnec 

bez kosti VB
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES
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20880 H veverka VB 

(hanger steak)
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20892 H vysoký roštěnec s 

kostí VB (H tomahawk 

steak)

VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.

21

CZ                

119                   

ES

20893 H  flank VB VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20899 H vysoký roštěnec 

bez kosti
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
21

CZ                

119                   

ES

20972 Hovězí T-bone 

steak
VÝSEKOVÉ HOVĚZÍ MASO Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C. Po rozbalení a při přerušení doporučeného skladování 

ihned zpracujte. Doba zrání 30 dnů.
14

CZ                

119                   

ES

21 734 Flank steak baveta H bok bk VB

VÝSEKOVÉ MASO HOVĚZÍ Vakuově baleno. Po rozbalení ihned zpracujte. Skladujte při teplotě 0°C až +2°C
9

CZ                

119                   

ES

21101 HOVĚZÍ 1/4 

PŘEDNÍ

VÝSEKOVÉ MASO  Složení: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21104 HOVĚZÍ 1/4 ZADNÍ 

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21111 HOVĚZÍ PŘEDNÍ S 

KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí přední s kostí. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21114 HOVĚZÍ OHÁŇKA

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21116 HOVĚZÍ KÝTA S 

KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21120 HOVĚZÍ PŘEDNÍ 

KLIŽKA

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí přední kližka. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES
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21121 HOVĚZÍ PŘEDNÍ 

BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí přední bez kosti. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21122 HOVĚZÍ ZDANÍ 

BEZ KOSTI KÝTA 

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí zadní bez kosti - kýta. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21125 HOVĚZÍ PŘEDNÍ 

BEZ KOSTI BOK

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21127 HOVĚZÍ MASO 

DROBNÉ

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21128 HOVĚZÍ ZADNÍ 

BEZ KOSTI PLEC

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí zadní bez kosti - plec. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

21136 HOVĚZÍ ZADNÍ 

BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21223 VB HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ MRAŽENÁ 

BÝK 

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí svíčková mražená. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě  - 18°C. Po rozmrazení znovu 

nezmrazujte. 365

CZ                

119                   

ES

21403 HOVĚZÍ ROŠTĚNÁ 

KÚ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí roštěná KÚ. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21406 HOVĚZÍ ROŠTĚNÁ 

KÚ KRÁVA

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21411 HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ KÚ KRÁVA

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

21804 VB HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ 1,5 až 1,8 kg

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21811 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES
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21812 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ S KOSTÍ KRÁVA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES

21813 VB HOVĚZÍ HRUDÍ 

S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES

21815 HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ VB 2,5 kg +

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

4

CZ                

119                   

ES

21820 VB HOVĚZÍ 

KLIŽKA  

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21821 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ BEZ KOSTI  

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21822 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21823 VB HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ 1,8 až 2,5 kg

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21824 VB HOVĚZÍ 

ROŠTĚNÁ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21827 VB HOVĚZÍ 

KOSTKY 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
7

CZ                

119                   

ES

21828 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

BEZ KOSTI PLEC  

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21829 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

Z PLECE KRAVSKÉ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21831 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ VÝŘEZ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES

21833 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ B.K. KRÁVA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES
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21834 VB HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ B.K. BOK  

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21836 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

BEZ KOSTI KRAVSKÉ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21837 H kulatá plec VB 

(falešná svíčková)
VÝSEKOVÉ MASO HOVĚZÍ Vakuově baleno. Určeno k důkladné tepelné úpravě. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po otevření ihned 

spotřebujte.

14

CZ                

119                   

ES

21838 VB HOVĚZÍ 

ROŠTĚNÁ KRAVSKÁ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21840 VB HOVĚZÍ 

VÁLEČEK 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí váleček  Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21841 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

KVĚTOVÁ ŠPIČKA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21843 VB HOVĚZÍ 

VÁLEČEK KRÁVA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21846 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

LOUPANÁ PLEC 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21847 VB HOVĚZÍ 

KLIŽKA S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21849 VB HOVĚZÍ 

KLIŽKA KRÁVA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21856 VB HOVĚZÍ ZADNÍ 

OŘECH 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21857 H podplečí VB VÝSEKOVÉ MASO HOVĚZÍ Vakuově baleno. Určeno k důkladné tepelné úpravě. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po otevření ihned 

spotřebujte.
14

CZ                

119                   

ES

21880 VB HOVĚZÍ 

VEVERKA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

6



21885 VB HOVĚZÍ 

SVÍČKOVÁ 1,5

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

11

CZ                

119                   

ES

21898 VB HOVĚZÍ HRUDÍ 

BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
11

CZ                

119                   

ES

21901 VBK HOVĚZÍ 

ZADNÍ KÝTA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21902 VBK HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí přední bez kosti. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21905 VBK HOVĚZÍ 

ROŠTĚNÁ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21911 VBK HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí přední s kostí. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21920 VBK HOVĚZÍ 

KLIŽKA 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí kližka. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21925 VBK HOVĚZÍ 

PŘEDNÍ BOK BEZ KOSTI  

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: hovězí přední bok bez kosti. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21927 VBK HOVĚZÍ 

MASO KOSTKY 

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: hovězí maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21951 VBK HOVĚZÍ 

ZADNÍ KÝTA PLÁTKY 

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: hovězí zadní kýta. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

21955 VBK HOVĚZÍ 

ROŠTĚNÁ PLÁTKY 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí  maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES
23112 VEPŘOVÁ 

PEČENĚ S KOSTÍ A 

PANENKOU

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová pečeně s kostí a panenkou. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23113 VEPŘOVÁ 

KRKOVICE S KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová krkovice s kostí. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

7



23115 VEPŘOVÁ PLEC S 

KOSTÍ A KOLENEM

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová plec s kostí a kolenem. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23116 VEPŘOVÝ BOK

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřový bok. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23118 VEPŘOVÉ 

KOLENO ZADNÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřové koleno zadní. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

23121 VEPŘOVÁ KÝTA 

BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová kýta bez kosti. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

23122 VEPŘOVÁ PLEC 

BEZ KOSTI A KOLENA

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová plec bez kosti a kolena. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23125 VEPŘOVÉ 

KOLENO PŘEDNÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřové koleno přední. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23132 VEPŘOVÉ 

VÝROBNÍ S KŮŽÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřové výrobní maso s kůží. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23133 VEPŘOVÉ 

VÝROBNÍ BEZ KŮŽE

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřové výrobní maso bez kůže. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

23168 VEPŘOVÁ 

KRKOVICE BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová krkovice bez kosti. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23169 VEPŘOVÁ 

PEČENĚ BEZ KOSTI LZ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová pečeně bez kosti LZ. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

23176 VEPŘOVÝ BOK 

BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřový bok bez kosti. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.
4

CZ                

119                   

ES

23313 VEPŘOVÁ 

KRKOVICE

VÝSEKOVÉ MASO   SLOŽENÍ: vepřové maso. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C.

4

CZ                

119                   

ES

23455 VEPŘOVÁ 

PANENSKÁ SVÍČKOVÁ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová panenská svíčková. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

8



23801 VB VEPŘOVÉ 

KOLENO 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až 4°C. Po rozbalení ihned zpracujte.
7

CZ                

119                   

ES

23813 VB VEPŘOVÁ 

KRKOVICE S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 
7

CZ                

119                   

ES

23816 VB VEPŘOVÝ BOK 

S KOSTÍ 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES

23821 VB VEPŘOVÁ 

KÝTA BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

23822 VB VEPŘOVÁ 

PLEC BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

23830 VB VEPŘOVÉ 

MASO KOSTKY 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

7

CZ                

119                   

ES

23855 VB VEPŘOVÁ 

PANENSKÁ SVÍČKOVÁ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

14

CZ                

119                   

ES

23868 VB VEPŘOVÁ 

KRKOVICE BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

23869 VB VEPŘOVÁ 

PEČENĚ BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno.Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

23876 VB VEPŘOVÝ BOK 

BEZ KOSTI 

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

23912 VBK VEPŘOVÁ 

PEČENĚ S KOSTÍ 

PLÁTKY 

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: vepřová pečeně s kostí. Baleno v ochranné atmosféře.  Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 
7

CZ                

119                   

ES

9



23913 VBK VEPŘOVÁ 

KRKOVICE S KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23916 VBK VEPŘOVÝ 

BOK S KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23921 VBK VEPŘOVÁ 

KÝTA BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23922 VBK VEPŘOVÁ 

PLEC BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: vepřová plec bez kosti. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23928 VBK VEPŘOVÁ 

KRKOVICE S KOSTÍ 

PLÁTKY

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23930 VBK VEPŘOVÉ 

MASO KOSTKY

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23968 VBK VEPŘOVÁ 

KRKOVICE BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23969 VBK VEPŘOVÁ 

PEČENĚ BEZ KOSTI 

PLÁTKY

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23970 VBK VEPŘOVÁ 

PEČENĚ BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23972 VBK VEPŘOVÁ 

KÝTA BEZ KOSTI 

PLÁTKY

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23974 VBK VEPŘOVÁ 

KRKOVICE BEZ KOSTI 

PLÁTKY

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23976 VBK VEPŘOVÝ 

BOK BEZ KOSTI

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřový bok bez kosti.Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

23985 VBK VEPŘOVÁ 

PEČENĚ S KOSTÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ:  vepřové maso. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 7

CZ                

119                   

ES

10



29603 SEKANÁ MIX 500g

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 46 %; vepřové maso 43 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory 

kyselosti: E 262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Savá podložka není určená ke 

konzumaci. Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1269 kJ/ 307 kcal, tuky 28,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,1 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, 

bílkoviny 13,7 g, sůl 2,1 g.

7

CZ                

119                   

ES

29612 VEPŘOVÉ 

SEKANÉ MASO 20% 

MRAŽENÉ - 1 KG

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: vepřové maso 87 %; pitná voda; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory kyselosti: E 

262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Může obsahovat stopy vepřového masa. Skladujte při teplotě -18 °C a 

nižší. Po Rozmrazení znovu nezamrazujte. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 858 kJ/ 206 kcal, tuky 15,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,6 g, sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, 

bílkoviny 16,5 g, sůl 2,1 g.

365

CZ                

119                   

ES

29615 HOVĚZÍ SEKANÉ 

MASO 500 G

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 87 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory kyselosti: E 262, E 

331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Savá podložka není určena ke konzumaci. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 757 kJ/ 181 kcal, tuky 12,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,0 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, 

bílkoviny 16,9 g, sůl 2,0 g.

7

CZ                

119                   

ES

29616 HOVĚZÍ SEKANÉ 

MASO 20% MRAŽENÉ - 1 

KG

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 87 %; pitná voda; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory kyselosti: E 

262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Může obsahovat stopy vepřového masa. Skladujte při teplotě -18 °C a 

nižší. Po Rozmrazení znovu nezamrazujte. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 795 kJ/ 190 kcal, tuky 13,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,3 g, sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, 

bílkoviny 17,8 g, sůl 2,1 g.

365

CZ                

119                   

ES

29808 HOVĚZÍ SEKANÉ 

MASO 20% cca 1500g OA

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 87 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory kyselosti: E 262, E 

331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Savá podložka není určena ke konzumaci. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 757  kJ/ 181 kcal, tuky 12,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 5,0 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, 

bílkoviny 16,9 g, sůl 2,0 g.

7

CZ                

119                   

ES

29828 SEKANÉ MASO-

MIX 50% OA

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: vepřové maso 50 %; hovězí maso 35 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); regulátory kyselosti: E 262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Po otevření odstraňte savou podložku a ihned zpracujte. Před konzumací důkladně 

tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1304 kJ/ 315 kcal, tuky 29,6 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 11,7 g, sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,2 g, sůl 1,6 g.

7

CZ                

119                   

ES

11



29829 SEKANÉ MASO-

MIX 35% OA

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 46 %; vepřové maso 43 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant:  

E250); regulátory kyselosti: E 262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při 

teplotě +1 °C až +4 °C. Po otevření odstraňte savou podložku a ihned zpracujte. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1269 kJ/ 307 kcal, tuky 28,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,1 g, 

sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,7 g, sůl 2,1 g.

7

CZ                

119                   

ES

29903 VBK SEKANÉ 

MASO-MIX

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: hovězí maso 46 %; vepřové maso 43 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory 

kyselosti: E 262, E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Savá podložka není určená ke 

konzumaci. Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1269 kJ/ 307 kcal, tuky 28,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,1 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, 

bílkoviny 13,7 g, sůl 2,1 g.

6

CZ                

119                   

ES

29910 VBK VEPŘOVÉ 

SEKANÉ MASO 30 % 

MASNÝ POLOTOVAR. SLOŽENÍ: vepřové maso 87 %; pitná voda; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); regulátory kyselosti: E 262, E 

331; antioxidant: E 300; sušená zelenina (červená řepa). Baleno v ochranné atmosféře. Savá podložka není určena ke konzumaci. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Před konzumací důkladně tepelně upravte. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1413 kJ/ 341 kcal, tuky 31,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,7 g, sacharidy < 0,5 g, 

z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,6 g, sůl 2,0 g.

7

CZ                

119                   

ES

29957 VBK HOVĚZÍ 

POLÉVKOVÁ SMĚS

VÝSEKOVÉ MASO, KOSTI  SLOŽENÍ: hovězí maso přední, morková kost. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až 

+4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 6

CZ                

119                   

ES

61102 VEPŘOVÉ SÁDLO 

SYROVÉ BEZ KŮŽE

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: vepřové sádlo syrové bez kůže. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

4

CZ                

119                   

ES

61802 VEPŘOVÉ SÁDLO 

SYROVÉ BEZ KŮŽE VB

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: vepřové sádlo bez kůže. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

8

CZ                

119                   

ES

81101 HOVĚZÍ JÁTRA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí játra. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81103 HOVĚZÍ SRDCE

DROBY SLOŽENÍ: hovězí srdce. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81104 HOVĚZÍ LEDVINY

DROBY SLOŽENÍ: hovězí ledviny. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81105 HOVĚZÍ SLEZINA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí slezina. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

12



81106 HOVĚZÍ DRŠTKY

DROBY SLOŽENÍ: hovězí drštky. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81108 BÝČÍ ŽLÁZY

DROBY SLOŽENÍ: hovězí býčí žlázy. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81114 HOVĚZÍ JAZYK 

BEZ PODJAZYČÍ

DROBY SLOŽENÍ: hovězí jazyk bez podjazyčí. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

81701 HOVĚZÍ JÁTRA OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí játra. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

6

CZ                

119                   

ES

81703 HOVĚZÍ SRDCE 

OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí srdce. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

6

CZ                

119                   

ES

81704 HOVĚZÍ LEDVINY 

OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí ledviny. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

6

CZ                

119                   

ES

81705 HOVĚZÍ SLEZINA 

OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí slezina. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

6

CZ                

119                   

ES

81708 HOVĚZÍ BÝČÍ 

ŽLÁZY OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí býčí žlázy. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

6

CZ                

119                   

ES

81714 HOVĚZÍ JAZYK 

BEZ PODJAZYČÍ OA

DROBY SLOŽENÍ: hovězí jazyk bez podjazyčí. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned 

zpracujte. 6

CZ                

119                   

ES

81724 HOVĚZÍ DRŠTKY 

VAŘENÉ OA

MASNÝ POLOTOVAR SLOŽENÍ: hovězí drštky vařené. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení 

ihned zpracujte. 6

CZ                

119                   

ES

81812 HOVĚZÍ LÍČKA VB

VÝSEKOVÉ MASO SLOŽENÍ: hovězí maso Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

8

CZ                

119                   

ES

81824 VB HOVĚZÍ 

DRŠŤKY VAŘENÉ

MASNÝ VÝROBEK MASNÝ POLOTOVAR    SLOŽENÍ: hovězí drštky vařené. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po 

rozbalení ihned zpracujte.  Před spotřebou důkladně tepelně upravte. 6

CZ                

119                   

ES

81903 VBK HOVĚZÍ 

SRDCE

DROBY  SLOŽENÍ: hovězí srdce. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte. 

6

CZ                

119                   

ES

13



83101 VEPŘOVÁ JÁTRA

DROBY SLOŽENÍ: vepřová játra. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

83104 VEPŘOVÉ SRDCE

DROBY SLOŽENÍ: vepřové srdce. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

83105 VEPŘOVÉ 

LEDVINKY

DROBY SLOŽENÍ: vepřové ledvinky. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

2

CZ                

119                   

ES

83705 VB VEPŘOVÉ 

LEDVINKY  

DROBY SLOŽENÍ: vepřové ledvinky. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C. Po rozbalení ihned zpracujte.

6

CZ                

119                   

ES

95101 KOSTI MORKOVÉ

KOSTI SLOŽENÍ: morková kost. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

4

CZ                

119                   

ES

95101 VÝVAROVÁ 

SUROVINA HOVĚZÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí maso, hovězí kosti. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

95102 KOSTI ŘIDKÉ

KOSTI SLOŽENÍ: kosti řídké. Skladujte při teplotě +1°C až +3°C.

4

CZ                

119                   

ES

95109 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA PLOCHÁ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová žebírka plochá. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

95110 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA Z PEČENÍ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová žebírka z pečení. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

95111 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA Z KRKŮ

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: vepřová žebírka z krků. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

95125 HOVĚZÍ 

SUROVINA NA POLÉVKU

VÝSEKOVÉ MASO  SLOŽENÍ: hovězí. Skladujte při teplotě +1°C až +4°C.

4

CZ                

119                   

ES

14



41202 ŠPEKÁČKY OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ SLOŽENÍ: vepřové a hovězí maso 80 %; vepřové sádlo; pitná voda; sladká paprika, černý pepř, 

muškátový ořech, česnek, dusitanová solící směs (jedlá sůl s jódem, konzervant E250); jedlé vepřové střívko. Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při teplotě od +1°C do +5°C. Po otevření zkonzumujte do 48 hodin. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1413 kJ/ 342 kcal, tuky 32 g, z toho nasycené mastné kyseliny 14 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13 g, sůl 1,9 g.
25

CZ                

119                   

ES

41203 PÁRKY OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 51 %; hovězí maso 21 %; pitná voda; jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný) , konzervant: E 250; bramborový škrob; stabilizátory:  E 451; koření, cukr;  antioxidanty: E 300, aroma; extrakt koření, 

jedlé přírodní  střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka . Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1184 kJ/ 261 kcal, tuky 22 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,7 g, sacharidy 1,8 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13 g, sůl 2,2 g.

25

CZ                

119                   

ES

41205 PÁRKY JEMNÉ OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 51 %; pitná voda; hovězí maso 16 %; vepřové kůže 4 %; bramborový 

škrob 3 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 327, E 331, E 451; koření; cukr; 

antioxidanty: E 300, E 330; aroma; extrakt koření; regulátory kyselosti: E 270, E 500; zahušťovadlo: E 412; barvivo: E 120; jedlé střívko. 

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1121 kJ/ 270 kcal, tuky 23,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,4 g, 

sacharidy 1,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,2 g, sůl 2,3 g.

25

CZ                

119                   

ES

41206 SPIŠSKÉ PÁRKY 

OA, ZARUČENÁ 

TRADIČNÍ 

SPECIALITA(ZTS)

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 59 %; pitná voda; hovězí maso 22 %; vepřové kůže 7 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: 250); směs koření (paprika sladká, paprika pálivá); stabilizátory: E 450, E 451; 

antioxidant: E 300; jedlé skopové střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 973 kJ/ 234 kcal, tuky 18,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,6 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

15,9 g, sůl 1,7 g

28

CZ                

119                   

ES

41207 KLOBÁSA 

MORAVSKÁ OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 51 %; hovězí maso 33 %; pitná voda; bramborový škrob; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření (pepř černý, kmín); sušená zelenina (česnek); látky zvýrazňující chuť a 

vůni: E 621, E 635; extrakty koření; modifikovaný škrob E 1420; dextróza; stabilizátory: E 450, E 451; aroma; živočišná bílkovina (vepřová); 

želírující látka: E 508; antioxidant: E 316; regulátor kyselosti: E 331; zahušťovadla: E 407, E 415; jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 

100 g výrobku: energetická hodnota 1453 kJ/ 351 kcal, tuky 32,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,7 g, sacharidy 2,1 g, z toho cukry < 

0,5 g, bílkoviny 12,2 g, sůl 1,5 g.

25

CZ                

119                   

ES

15



41209 PÁREK DO 

ROHLÍKU OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ SLOŽENÍ: vepřové maso 50 %; pitná voda; hovězí maso 24 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); bramborový škrob; koření; extrakty koření; stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 316; aroma; jedlé 

střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5 °C a spotřebujte do 

3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100gvýrobku: energetická hodnota 1253 kJ/ 303 kcal, tuky 28,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 

11,9 g, sacharidy 1,5 g, z toho cukry  ˂ 1 g, bílkoviny 10,2 g, sůl 1,9

21

CZ                

119                   

ES

Párek do rohlíku

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: Drůbeží maso strojně oddělené 45%, kůžová emulze, pitná voda, vepřové 

maso 13%, bramborový škrob, jedlá sůl s jodem, dextróza, stabilizátor: trifosforečnany; směs koření, extrakty koření, lepek, antioxidant: 

kyselina L-askorbová, erythorban sodný, konzervant: E250, barvivo: paprikový extrakt, košenila, jedlé střívko, kouřové aroma.  Baleno 

v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů.  

Průměrné výživové hodnoty na 100gvýrobku: energetická hodnota 1295 kJ/ 314 kcal, tuky 30,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,4 g, 

sacharidy 0,9 g, z toho cukry  0,3 g, bílkoviny 9,3 g, sůl 1,9

21 CZ 105 ES

41213 KLOBÁSA 

OSTRAVSKÁ OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; hovězí maso 8 %; bramborový škrob 2 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); přírodní koření; stabilizátory: E 451, E 452; extrakty koření; živočišná bílkovina 

(vepřová); antioxidant: E 316; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; barvivo: E 120; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); karamelizovaný 

cukr; jedlá sůl; kouřové aroma; přírodní aroma; antioxidanty: E 301; konzervant: E 250); jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní 

výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100gvýrobku: energetická hodnota 1235 kJ/ 298 kcal, tuky 24,9 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 11,5 g, sacharidy 2,7 g, z toho cukry  1,0 g, bílkoviny 14,6 g, sůl 2,1 g.

25

CZ                

119                   

ES

41215 VÍDEŇSKÉ PÁRKY 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:vepřové maso 58 %, hovězí maso 24 %, pitná voda, dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250), bramborový škrob, stabilizátory: E 450, E 451, směs koření (zázvor, paprika pálivá), antioxidanty: E 

300, E 301, extrakty koření (pepř černý, muškátový ořech), jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. 

Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1056 kJ/255 kcal, tuky 22 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,5 g, sacharidy 1,5 g, z toho 

cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,7 g, sůl 2,0 g.

25

CZ                

119                   

ES

16



41219 PÁRKY 

DEBRECÍNSKÉ OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; hovězí maso 15 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; stabilizátor: E 451; cukr; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; barvivo: E 160c; antioxidant: E 

300; extrakty koření; jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1354 kJ/ 328 kcal, tuky 29,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12 g, 

sacharidy  1,5 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13,1 g, sůl 2,0 g.

28

CZ                

119                   

ES

41220 CIGÁRA 

TRAMPSKÁ OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 37 %; vepřové maso 30 %; vepřové sádlo 20 %; pitná voda; bramborový 

škrob 5 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; směs koření; dextróza; 

antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; extrakty koření; jedlé střívko. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1521 kJ/ 367 kcal, tuky 33,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,9 g, sacharidy 3,7 g, 

z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,1 g, sůl 1,2 g.

25

CZ                

119                   

ES

41229 KLOBÁSA S 

PAPRIKOU OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 35 %; pitná voda; vepřové maso 22 %; bramborový škrob 6 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; stabilizátor: E 451; dextróza; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

extrakty koření; aroma; antioxidant: E 301; jedlé střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka  a drůbežího masa. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1212 kJ/ 292 kcal, tuky 25,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 4,5 g, 

z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 12,2 g, sůl 2,2 g.

28

CZ                

119                   

ES

41231 ODERSKÁ 

KLOBÁSA OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 40 %; hovězí maso 35 %; pitná voda; bramborový škrob 6 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); cukr; koření; stabilizátory: E 450, E 451; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

antioxidant: E 316; extrakty koření; jedlé střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka a drůbežího masa. Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5°C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 

100 g výrobku: energetická hodnota 1125 kJ/ 269 kcal, tuky 22,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,2 g, sacharidy 4,3 g, z toho cukry < 

1,0 g, bílkoviny 12,9 g, sůl 2,2 g.

25

CZ                

119                   

ES

41232 ŠPEKÁČKY CHILLI 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 39 %; vepřové sádlo 24 %; hovězí maso 18 %; pitná voda; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; stabilizátory: E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 316; extrakty koření; 

pokryv (živočišná bílkovina (vepřová), karamelizovaný cukr, sůl, kouřové aroma, přírodní aroma, antioxidant: E 301. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1525 kJ/ 369 kcal, tuky 35,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 13,9 g, sacharidy 1,5 g, 

z toho cukry 1 g, bílkoviny 12,8 g, sůl 2,0 g.

25

CZ                

119                   

ES
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41253 APETIT KLOBÁSA 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 83 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, 

konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451, E 452; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; hroznový cukr; antioxidant: E 316; 

aroma; jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu.  Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1218 kJ/294 kcal, tuky 25,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 1,0 g, z toho cukry 1,0 g, bílkoviny 15,0 g, sůl 2,0 g.

28

CZ                

119                   

ES

41254 ŠPEKÁČKY 

RUČNĚ VÁZANÉ  EXTRA 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové a hovězí maso min. 80%; vepřové sádlo; pitná voda; sladká paprika, černý 

pepř, muškátový ořech, česnek, dusitanová solící směs (jedlá sůl s jódem, konzervant E250); jedlé přírodní střívko. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření zkonzumujte do 48 hodin. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1413 kJ/ 342 kcal, tuky 32 g, z toho nasycené mastné kyseliny 14 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13 g, 

sůl 1,9 g.

25

CZ                

119                   

ES

41260 APETIT KLOBÁSA 

SE SÝREM OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 60 %; pitná voda; sýr 12 % (mléko; jedlá sůl; mléčné kultury; barvivo: E 

160a); dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451, E 452; koření; látka zvýrazňující 

chuť a vůni: E 621; hroznový cukr; antioxidant: E 316; aroma; jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1121 kJ/270 kcal, tuky 22,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,4 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 16,2 g, sůl 

2,7 g.

18

CZ                

119                   

ES

41287 KAMENECKÁ 

KLOBÁSA OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:Vepřové maso 80%; pitná voda; vepřové kůže; bramborový škrob; dusitanová solicí 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; stabilizátor: E 451; zahušťovadlo: E 407, antioxidant: E 316; aroma; 

jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 3 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

881 kJ/ 212 kcal, tuky 15,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,1 g, sacharidy 3,8 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,1 g, sůl 2,5 g.

25

CZ                

119                   

ES

41503 VBK PÁRKY 

OBYČEJNÉ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 51 %; hovězí maso 21 %; pitná voda; jedlá sůl s jodem(jedlá sůl, 

jodičnan draselný), konzervant: E 250; bramborový škrob; stabilizátor: E 451; cukr, koření; antioxidant: E 300 ; extrakty koření; aroma, 

jedlé přírodní střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned 

spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1084 kJ/ 261 kcal, tuky 22 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 8,7 g, sacharidy 1,8 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

18



41505 VBK PÁRKY 

JEMNÉ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 51 %; pitná voda; hovězí maso 16 %; vepřové kůže 4 %; bramborový 

škrob 3 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 327, E 331, E 451; koření; cukr; 

antioxidanty: E 300, E 330; aroma; extrakt koření; regulátory kyselosti: E 270, E 500; zahušťovadlo: E 412; barvivo: E 120; jedlé střívko. 

Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1121 kJ/ 270 kcal, tuky 23,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,4 g, sacharidy 1,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

13,2 g, sůl 2,3 g.

15

CZ                

119                   

ES

41506 SPIŠSKÉ PÁRKY 

VBK, ZARUČENÁ 

TRADIČNÍ 

SPECIALITA(ZTS)

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 59 %; pitná voda; hovězí maso 22 %; vepřové kůže 7 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření (Paprika sladká, paprika pálivá); stabilizátory: E 450, E 451; 

antioxidant: E 300; jedlé skopové střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. BEZ 

LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 973 kJ/ 234 kcal, tuky 18,7 g, 

z toho nasycené mastné kyseliny 7,6 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 15,9 g, sůl 1,7 g.

15

CZ                

119                   

ES

41513 VBK KLOBÁSA 

OSTRAVSKÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; hovězí maso 8 %; bramborový škrob 2 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); přírodní koření; stabilizátory: E 451, E 452; extrakty koření; živočišná bílkovina 

(vepřová); antioxidant: E 316; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; barvivo: E 120; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); karamelizovaný 

cukr; jedlá sůl; kouřové aroma; přírodní aroma; antioxidant: E 301; konzervant: E 250); jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě 

+1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 

100gvýrobku: energetická hodnota 1235 kJ/ 298 kcal, tuky 24,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,5 g, sacharidy 2,7 g, z toho cukry  

1,0 g, bílkoviny 14,6 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

41515 VBK VÍDEŇSKÉ 

PÁRKY 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 58 %, hovězí maso 24 %, pitná voda, dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250), bramborový škrob, stabilizátory: E 450, E 451, směs koření (zázvor, paprika pálivá), antioxidanty: E 

300, E 301, extrakty koření (pepř černý, muškátový ořech), jedlé střívko.

 Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1056 kJ/255 kcal, tuky 

22 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,5 g, sacharidy 1,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,7 g, sůl 2,0 g.

15

CZ                

119                   

ES

41519 VBK PÁRKY 

DEBRECÍNSKÉ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; hovězí maso 15 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; stabilizátor: E 451; cukr; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; barvivo: E 160c; antioxidant: E 

300; extrakty koření; jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. BEZ LEPKU 

jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1354 kJ/ 328 kcal, tuky 29,9 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 12 g, sacharidy  1,5 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13,1 g, sůl 2,0 g.

15

CZ                

119                   

ES
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41520 VBK CIGÁRA 

TRAMPSKÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 37 %; vepřové maso 30 %; vepřové sádlo 20 %; pitná voda; bramborový 

škrob 5 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; směs koření; dextróza; 

antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; extrakty koření; jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1°C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1521 kJ/ 367 

kcal, tuky 33,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,9 g, sacharidy 3,7 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,1 g, sůl 1,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

41529 VBK KLOBÁSA S 

PAPRIKOU

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 35 %; pitná voda; vepřové maso 22 %; bramborový škrob 6 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; stabilizátor: E 451; dextróza; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

extrakty koření; aroma; antioxidant: E 301; jedlé střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka a drůbežího masa. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1°C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1212 

kJ/ 292 kcal, tuky 25,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 4,5 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 12,2 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

41531 VBK KLOBÁSA 

ODERSKÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 40 %; hovězí maso 35 %; pitná voda; bramborový škrob 6 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); cukr; koření; stabilizátory: E 450, E 451; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

antioxidant: E 316; extrakty koření; jedlé střívko. Může obsahovat stopy lepku, mléka a drůbežího masa. Vakuově baleno. Skladujte při 

teplotě +1 °C až +5°C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1125 kJ/ 269 

kcal, tuky 22,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,2 g, sacharidy 4,3 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 12,9 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

41553 VBK APETIT 

KLOBASA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 83 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, 

konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451, E 452; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; hroznový cukr; antioxidant: E 316; 

aroma; jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. BEZ LEPKU. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1218 kJ/294 kcal, tuky 25,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 

1,0 g, z toho cukry 1,0 g, bílkoviny 15,0 g, sůl 2,0 g.

12

CZ                

119                   

ES

41587 VBK KAMENECKÁ 

KLOBÁSA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:Vepřové maso 80 %; pitná voda; vepřové kůže; bramborový škrob; dusitanová solicí 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; stabilizátor: E 451; zahušťovadlo: E 407, antioxidant: E 316; aroma; 

jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C.Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky 

tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 881 kJ/ 212 kcal, tuky 15,6 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 6,1 g, sacharidy 3,8 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,1 g, sůl 2,5 g.

15

CZ                

119                   

ES

20



41944 Špekáčky natural 

600 g VB 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ 

SLOŽENÍ: vepřové a hovězí maso min 79 %; vepřové sádlo; pitná voda; sušená zelenina – červená řepa, sladká paprika, černý pepř, 

muškátový ořech, česnek, jedlá sůl s jódem, jedlé vepřové střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě od +1°C do +5°C. Po otevření 

zkonzumujte do 48 hodin. Bez lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1413 kJ/ 342 kcal, tuky 32 g, z toho nasycené mastné kyseliny 14 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13 g, sůl 1,9 g.

15

CZ                

119                   

ES

42106 VÝROBNÍ SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: drůbeží maso strojně oddělené 37 %; pitná voda; vepřové sádlo 10 %; vepřové kůže 8 

%; bramborový škrob 3 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervnat: E 250); bílkovina (hrachová, vepřová); 

zahušťovadla: E 412, E 425, E 407a; emulgátor: E 471; stabilizátory: E 327, E 331, E 451; dextróza; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

antioxidanty: E 316, E 330; extrakty koření; barvivo: E 120; regulátory kyselosti: E 270, E 500. Může obsahovat stopy lepku a mléka. 

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na klipse. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 798 

kJ/ 192 kcal, tuky 16,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,6 g, sacharidy 3,0 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 8,7 g, sůl 2,5 g.

21

CZ                

119                   

ES

42108 JEMNÝ SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 35 %; hovězí maso 34 %; pitná voda; bramborový škrob; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; sušená zelenina (česnek); antioxidant: E 316; látky 

zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; barvivo: E 120. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na štítku.  

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1045 kJ/ 252 kcal, tuky 21,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,6 g, 

sacharidy 3,4 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 11,7 g, sůl 2,2 g.

21

CZ                

119                   

ES

42109 GOTHAJSKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; vepřové sádlo 28 %; hovězí maso 19 %; pitná voda; bramborový 

škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátory: E 450, E 451; dextróza; směs koření; barviva: E 150c, sušená červená 

řepa, E 120; antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; extrakty koření; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno 

odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data 

uvedeného na šťítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1356 kJ/328 kcal, tuky 30,1 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 11,8 g, sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 1,9 g.

31

CZ                

119                   

ES

21



42111 ŠUNKOVÝ SALÁM 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; vepřové kůže; hovězí maso; bramborový škrob; jedlá 

sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; stabilizátory: E 327, E 330, E 331, E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; zahušťovadlo: E 

407a, E 412; aroma; regulátory kyselosti: E 270, E 500; barvivo: E 120; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do data 

uvedeného na klipse. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 562 

kJ/ 134 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy 2,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,2 g, sůl 2,2 g.

21

CZ                

119                   

ES

42112 POLSKÝ SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 77 %; hovězí maso 14 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); 

bramborový škrob; restovaná cibule; stabilizátor: E 451; přírodní koření; extrakty koření; antioxidant: E 316; dextróza; látky zvýrazňující 

chuť a vůni: E 621, E 635; barvivo: E 160c; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C 

až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na štítku. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1336 kJ/ 322 kcal, tuky 28,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,4 g, sacharidy 

1,3 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,7 g, sůl 2,3 g.

21

CZ                

119                   

ES

42113 PÍSECKÝ TYGR 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: kuřecí maso strojně oddělené 35 %; vepřové maso 30 %; hovězí maso 9 %; pitná voda; 

bramborový škrob; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); přírodní koření; sušená zelenina (česnek); 

stabilizátor: E 451; dextróza; maltodextrin; extrakty koření; antioxidanty: E 300, E 316; barvivo: E 160c. Může obsahovat stopy lepku a 

mléka. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a po nakrojení spotřebujte do 5 dnů. 

Spotřebujte do: data uvedeného na klipse. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1165 kJ/ 278 kcal, tuky 

22,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,8 g, sacharidy 5,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,3 g, sůl 2,3 g.

21

CZ                

119                   

ES

42123 TYROLSKÝ SALÁM 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 73 %; hovězí maso 14 %; pitná voda; bramborový škrob; jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátory: E 450, E 451; směs koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; dextróza; extrakty 

koření; aroma; modifikovaný škrob E 1420; zahušťovadla: E 407, E 415, E 417; živočišná bílkovina (vepřová); želírující látka: E 508; 

antioxidant: E 316; regulátor kyselosti: E 331; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na klipse. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1042 kJ/ 251 kcal, tuky 19,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,9 g, sacharidy 

1,9 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 16,5 g, sůl 1,8 g.

21

CZ                

119                   

ES

22



42133 GOTHAJSKÝ 

SALÁM RODINKA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; hovězí maso 27 %; vepřové sádlo 27 %;pitná voda, bramborový 

škrob 6 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl s jódem, jodičnan draselný, konzervant: E 250); vepřové kůže 2 %; stabilizátory: E 327, E 331, E 

451; zahušťovadla: E 407, E 412; extrakty koření; koření; antioxidanty: E 316, E 330; kvasnicový extrakt; dextróza; látka zvýrazňující chuť a 

vůni: E 621; barviva: E 120, E 160c; regulátory kyselosti: E 270, E 500. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě 

+1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dní. Spotřebujte do: data uvedeného na klipse/etiketě. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1294 kJ/313 kcal, tuky 28,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,6 g, 

sacharidy 5,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 8,6 g, sůl 2,3 g.

21

CZ                

119                   

ES

42147 ČESKÝ SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 27 %; vepřové sádlo 24 %; hovězí maso 23 %; pitná voda 16 %; 

bramborový škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátor: E 451; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidant: E 

316; dextróza; barvivo: E 160c; extrakty koření; přírodní koření; konzervant: E 250. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení 

skladujte při +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na šťítku. Nejedlé střevo, před konzumací nutno 

odstranit. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1365 kJ/330 kcal, tuky 30,2 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 12 g, sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 11,1 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

42152 HODONÍNSKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 46 %; pitná voda; hovězí maso 13 %; vepřové kůže 3 %; bramborový 

škrob 2,5 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; stabilizátory: E 327, E 331, E 450, E 451; cukr; 

antioxidanty: E 301, E 330; regulátory kyselosti: E 270, E 500; zahušťovadlo: E 412; barvivo: E 120. Nejedlé střevo, před konzumací nutno 

odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data 

uvedeného na klipse. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 600 kJ/ 144 kcal, tuky 9,0 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 3,6 g, sacharidy 2,9 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13,0 g, sůl 2,4 g.

21

CZ                

119                   

ES

42179 APETIT

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 85 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, 

konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451, E 452; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; hroznový cukr; antioxidant: E 316; 

aroma. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data 

uvedeného na klipse.  Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu.  Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1218 kJ/294 kcal, tuky 25 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 1 g, z toho 

cukry 1 g, bílkoviny 15 g, sůl 2 g.

15

CZ                

119                   

ES

23



42197 KAMENECKÝ 

SALÁM 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 64 %; pitná voda; vepřové kůže 2 %; bramborový škrob 2 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadlo: E 407a, E 412; dextróza; stabilizátor: E 327, E 331, E 451; 

bílkovina (hrachová, vepřová); koření (kmín); sušená zelenina (česnek); vláknina; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; antioxidant: E 

316; extrakty koření; barvivo: E 120; regulátory kyselosti: E 270, E 330, E 500. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na 

klipse. BEZ LEPKU. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 903 kJ/ 217 kcal, tuky 16,8 g, z toho nasycené 

14

CZ                

119                   

ES

42169 ŠUNKOVÝ SALÁM 

ZAUZENÝ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; vepřové kůže; hovězí maso; bramborový škrob; jedlá 

sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; stabilizátory: E 327, E 330, E 331, E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; zahušťovadlo: E 

407a, E 412; aroma; regulátory kyselosti: E 270, E 500; barvivo: E 120; protispékavá látka: E 551; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před 

konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. 

BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 562 kJ/ 134 kcal, tuky 7,7 

g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy 2,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,2 g, sůl 2,2 g.

21

CZ                

119                   

ES

42403 VBK KABANOS

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 52 %; hovězí maso 27 %; pitná voda; bramborový škrob 5 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; koření (kmín mletý); antioxidanty: E 300, E 301; 

dextróza; emulgátor: E 471; extrakty koření (česnek, paprika); jedlé střívko. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1165 kJ/ 281 kcal, tuky 24,0 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 9,8 g, sacharidy 5,3 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 10,9 g, sůl 1,7 g.
15

CZ                

119                   

ES

42405 VBK SLOVENSKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 47 %; hovězí maso 20 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); bramborový škrob; stabilizátor: E 451; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidant: E 

300; cukr; aroma; barviva: E 120, E 160 c; extrakty koření; jedlé střívko. Může obsahovat stopy drůbežího masa. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení spotřebujte do 48 hodin. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1065 

kJ/ 257 kcal, tuky 22,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,4 g, sacharidy 2,1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,1 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

24



42409 VBK GOTHAJSKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; vepřové sádlo 28 %; hovězí maso 19 %; pitná voda; bramborový 

škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátory: E 450, E 451; dextróza; směs koření; barviva: E 150c, sušená červená 

řepa, E 120; antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; extrakty koření; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno 

odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1356 kJ/328 kcal, tuky 30,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,8 g, 

sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 1,9 g.

15

CZ                

119                   

ES

42411 VBK ŠUNKOVÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; vepřové kůže; hovězí maso; bramborový škrob; jedlá 

sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; stabilizátory: E 327, E 330, E 331, E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; zahušťovadlo: E 

407a, E 412; aroma; regulátory kyselosti: E 270, E 500; barvivo: E 120; protispékavá látka: E 551; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před 

konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 5 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

562 kJ/ 134 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy 2,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,2 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

42508 VBKR JEMNÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso 35 %; hovězí maso 34 %; pitná voda; bramborový škrob; 

dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; sušená zelenina (česnek); antioxidant: E 316; 

látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; barvivo: E 120. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1045 kJ/ 252 kcal, tuky 21,3 g, 

z toho nasycené mastné kyseliny 8,6 g, sacharidy 3,4 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 11,7 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

42509 VBKR 

GOTHAJSKÝ SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; vepřové sádlo 28 %; hovězí maso 19 %; pitná voda; 

bramborový škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátory: E 450, E 451; dextróza; směs koření; barviva: E 150c, 

sušená červená řepa, košenila, E 120; antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; extrakty koření; konzervant: E 250. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1356 kJ/328 kcal, tuky 30,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,8 g, sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 

1,9 g.

15

CZ                

119                   

ES

42511 VBKR ŠUNKOVÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; vepřové kůže; hovězí maso; bramborový 

škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; stabilizátory: E 327, E 330, E 331, E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; 

zahušťovadlo: E 407a, E 412; aroma; regulátory kyselosti: E 270, E 500; barvivo: E 120; protispékavá látka: E 551; konzervant: E 250. . 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Baleno v ochranné atmosféře. Po rozbalení ihned spotřebujte. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto 

typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 562 kJ/ 134 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 

g, sacharidy 2,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,2 g, sůl 2,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

25



42547 VBKR ČESKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený SLOŽENÍ: vepřové maso 27 %; vepřové sádlo 24 %; hovězí maso 23 %; pitná voda 16 %; 

bramborový škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný) max. 3 %; stabilizátor: E 451; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

antioxidant: E 316; dextróza; barvivo: E 160c; extrakty koření; přírodní koření; konzervant: E 250. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

rozbalení ihned spotřebujte. Baleno v ochranné atmosféře.Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1365 

kJ/330 kcal, tuky 30,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12 g, sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 11,1 g, sůl 2,1 g..

15

CZ                

119                   

ES

42579 VBKR APETIT

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso 85 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory E 450, E 451, E 452; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; hroznový cukr; antioxidant: E 

316; aroma. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. BEZ LEPKU jako ostatní 

výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1218 kJ/294 kcal, tuky 25,0 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 9,9 g, sacharidy 1,0 g, z toho cukry 1,0 g, bílkoviny 15,0 g, sůl 2,0 g.

15

CZ                

119                   

ES

42855 PÍSECKÝ TYGR 

500 g

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: kuřecí maso strojně oddělené 35 %; vepřové maso 30 %; hovězí maso 9 %; pitná voda; 

bramborový škrob; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); přírodní koření; sušená zelenina (česnek); 

stabilizátor: E 451; dextróza; maltodextrin; extrakty koření; antioxidanty: E 300, E 316; barvivo: E 160c. Může obsahovat stopy lepku a 

mléka. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1165 kJ/ 278 kcal, tuky 22,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,8 g, sacharidy 5,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,3 g, sůl 2,3 g.

21

CZ                

119                   

ES

42900 Svačinový točený 

salám OA

 MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ SLOŽENÍ: vepřové maso 57 %; hovězí maso 24 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); bramborový škrob; stabilizátor: E 451; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidant: E 

300; cukr; aroma; barviva: E 120; E 160c; extrakty koření; jedlé střívko. Původ vepřového masa: EU. Může obsahovat stopy drůbežího 

masa. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 

2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1065 kJ/ 257 kcal, tuky 22,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 

8,4 g, sacharidy 2,1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,1 g, sůl 2,1 g.

25

CZ                

119                   

ES

42903 KABANOS OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 52 %; hovězí maso 27 %; pitná voda; bramborový škrob 5 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 450, E 451; koření (kmín mletý); antioxidanty: E 300, E 301; 

dextróza; emulgátor: E 471; extrakty koření (česnek, paprika); jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1165 kJ/ 281 kcal, tuky 24,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,8 g, sacharidy 5,3 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 10,9 g, sůl 1,7 

g.

25

CZ                

119                   

ES

26



42905 SLOVENSKÝ 

SALÁM OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 47 %; hovězí maso 20 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); bramborový škrob; stabilizátor: E 451; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidant: E 

300; cukr; aroma; barviva: E 120, E 160c; extrakty koření; jedlé střívko. Může obsahovat stopy drůbežího masa. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1065 kJ/ 257 kcal, tuky 22,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,4 g, sacharidy 2,1 g, 

z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 12,1 g, sůl 2,1 g.

25

CZ                

119                   

ES

42918 KABANOS TMAVÝ 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; hovězí maso 27 %; pitná voda; bramborový škrob 5 %; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; cukr; 

antioxidant: E 300; barvivo: E 160c; aroma; extrakt koření; pokryv (živočišná bílkovina; karamelizovaný cukr; kouřové aroma; přírodní 

aroma; antioxidant: E 301; konzervant: E 250); jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1017 kJ/ 245 kcal, tuky 19,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 8,1 g, sacharidy 5,4 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 11,7 g, sůl 1,8 g.

28

CZ                

119                   

ES

43103 TURISTICKÝ 

SALÁM 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 56 g hovězího masa a 47 g 

vepřového masa; vepřové sádlo 20 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; řepný cukr; 

barviva: E 120, E 150c, sušená červená řepa. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 

°C. Po nakrojení skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Minimální trvanlivost do: uvedena na 

štítku/klipse. Bez lepku, stejně jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1497 

kJ/ 342 kcal, tuky 31,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,5 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 18,4 g, sůl 2,6 g.

30

CZ                

119                   

ES

43735 SELSKÝ SALÁM 

OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 93 g vepřového masa a 20 g 

hovězího masa; vepřové sádlo; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; dextróza; 

extrakty koření; krevní barvivo; antioxidant: E 300; regulátor kyselosti: E 575; přírodní koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621. Nejedlé 

střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C 

a spotřebujte do 10 dnů. Minimální trvanlivost do: uvedena na štítku nebo etiketě. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1941 kJ/ 468 kcal, tuky 41,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,3 g, sacharidy 

2,6 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 22,1 g, sůl 2,8 g.

30

CZ                

119                   

ES

27



43719 VYSOČINA OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250.  

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C 

až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů.Baleno v OA. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,2 g, sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, 

bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

43150 SVÁTEČNÍ 

VYSOČINA 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250.  

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C 

až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Minimální trvanlivost: do data uvedeného na štítku. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,2 g, 

sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

43650 VYSOČINA 

PŮLENÁ OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250.  

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C 

až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Minimální trvanlivost: do data uvedeného na štítku. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,2 g, 

sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

43419 VBK VYSOČINA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250.  

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C 

až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Minimální trvanlivost: do data uvedeného na štítku. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,2 g, 

sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

28



43503 VBKR TURISTICKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 56 g hovězího masa a 47 

g vepřového masa; vepřové sádlo 20 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; řepný cukr; 

barviva: E 120, E 150c, sušená červená řepa. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení 

ihned spotřebujte. Bez lepku, stejně jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1497 kJ/ 342 kcal, tuky 31,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,5 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 18,4 g, sůl 2,6 g.

30

CZ                

119                   

ES

43519 VBKR VYSOČINA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250. 

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte.  BEZ LEPKU jako ostatní 

výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 16,2 g, sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

43535 VBKR SELSKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 93 g vepřového masa a 

20 g hovězího masa; vepřové sádlo; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; dextróza; 

extrakty koření; krevní barvivo; antioxidant: E 300; regulátor kyselosti: E 575; přírodní koření; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621. Baleno v 

ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky 

tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1941 kJ/ 468 kcal, tuky 41,2 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16,3 g, sacharidy 2,6 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 22,1 g, sůl 2,8 g.

30

CZ                

119                   

ES

43619 VB VYSOČINA 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ:MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 80 g vepřového masa a 50 g hovězího masa; vepřové sádlo 11 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný); cukr; extrakty koření; antioxidant: E 316; přírodní koření; přírodní barvivo (sušená šťáva z červené řepy); konzervant: E 250.  

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C 

až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Vakuově baleno. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1878 kJ/ 454 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,2 g, sacharidy  1,5 g, z toho cukry  1 g, 

bílkoviny 18,9 g, sůl 3,4 g.

30

CZ                

119                   

ES

29



43803 TURISTICKÝ 

SALÁM OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 56 g hovězího masa a 47 g 

vepřového masa; vepřové sádlo 20 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; řepný cukr; 

barviva: E 120, E 150c, sušená červená řepa. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení 

skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 10 dnů. Bez lepku, stejně jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1497 kJ/ 342 kcal, tuky 31,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,5 g, sacharidy < 1,0 g, 

z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 18,4 g, sůl 2,6 g.

30

CZ                

119                   

ES

44104 VB DEBRECÍNSKÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová pečeně min. 82 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 

301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); směs koření; zahušťovadlo: E 1422; želatina; cukr; extrakty koření. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1°C až +5°C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1°C až +5°C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 414 kJ/ 98 kcal, tuky 2,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry 0,3 g, 

bílkoviny 17,3 g, sůl 2,8 g.

21

CZ                

119                   

ES

44110 VB ANGLICKÁ 

SLANINA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 76 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; bramborový škrob; dextróza; živočišná bílkovina (vepřová); antioxidant: E 316; 

regulátory kyselosti: E 300, E 331; zahušťovadla: E 407, E 417; želírující látka: E 508; aroma; extrakty koření; pokryv (živočišná bílkovina 

(vepřová), dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c, extrakty koření). Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. BEZ LEPKU. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1368 kJ/ 

330 kcal, tuky 30,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,5 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,0 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

44111 VB MORAVSKÉ 

UZENÉ MASO

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 66 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 

301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c; extrakty koření). Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 602 kJ/ 144 kcal, tuky 9,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

15,0 g, sůl 2,4 g.

24

CZ                

119                   

ES

44121 VB KLADENSKÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová pečeně min. 82 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: 301. 

Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 462 kJ/ 110 kcal, tuky 4,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g, sacharidy < 

1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 16,9 g, sůl 2,6 g.

21

CZ                

119                   

ES

30



44130 VB MYSLIVECKÁ 

PEČENĚ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: Vepřová pečeně min. 90%; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 1420; stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 301; pokryv (jedlá sůl, sušená zelenina 

(česnek, petrželová nať); koření (pepř bílý, bazalka, pepř zelený, kurkuma, pepř černý); glukózový sirup; dextróza; extrakty koření). 

Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 477 kJ/ 113 kcal, tuky 3,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g, sacharidy 1,9 

g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,2 g, sůl 3,2 g.

21

CZ                

119                   

ES

44162 VB VEPŘOVÁ 

PLEC ROLOVANÁ UZENÁ 

VAŘENÁ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 70 %; pitná voda; bramborový škrob 3 %; dusitanová solící směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407, E 415, E 417, E 1420; stabilizátory: E 450, E 451; živočišná bílkovina 

(vepřová); želírující látka: E 508; dextróza; sacharóza; regulátor kyselosti: E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina. Síťka není určená ke 

konzumaci, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C 

až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 470 kJ/ 111 kcal, tuky 4,6 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,5 g, sacharidy 3,7 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 13,9 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

44205 ŠUNKA NEJVYŠŠÍ 

JAKOSTI nejen pro děti 

1/2

Masný výrobek tepelně opracovaný. Třída jakosti: NEJVYŠŠÍ. SLOŽENÍ: vepřové maso 92 %, pitná voda, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant dusitan sodný),  želírující látka: chlorid draselný, stabilizátor: trifosforečnany, cukr, aroma, antioxidant: 

askorban sodný. Plněno do nejedlého obalu. Skladujte a uchovejte při teplotě od +1°C do +5°C. Po nakrojení spotřebujte do 3 dnů. Bez 

lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Datum spotřeby uvedeno na štítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 452 kJ/ 107 kcal, tuky 3,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,46 g, sacharidy 1 g, z toho cukry 1 g, bílkoviny 19,2 g, sůl 1,8 g.

21

CZ                

105                   

ES

44404 VBK 

DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová pečeně min. 82 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 

301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); směs koření; zahušťovadlo: E 1422; želatina; cukr; extrakty koření. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1°C až +5°C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1°C až +5°C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 414 kJ/ 98 kcal, tuky 2,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry 0,3 g, 

bílkoviny 17,3 g, sůl 2,8 g.

15

CZ                

119                   

ES

44410 VBK ANGLICKÁ 

SLANINA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 76 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; bramborový škrob; dextróza; živočišná bílkovina (vepřová); antioxidant: E 316; 

regulátory kyselosti: E 300, E 331; zahušťovadla: E 407, E 417; želírující látka: E 508; aroma; extrakty koření; pokryv (živočišná bílkovina 

(vepřová), dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c, extrakty koření). Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. BEZ LEPKU. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1368 kJ/ 

330 kcal, tuky 30,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,5 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,0 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

31



44411 VBK MORAVSKÉ 

UZENÉ MASO

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 66 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 

301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c; extrakty koření). Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 602 kJ/ 144 kcal, tuky 9,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

15,0 g, sůl 2,4 g.

15

CZ                

119                   

ES

44430 VBK MYSLIVECKÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: Vepřová pečeně min. 90%; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 1420; stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 301; pokryv (jedlá sůl, sušená zelenina 

(česnek, petrželová nať); koření (pepř bílý, bazalka, pepř zelený, kurkuma, pepř černý); glukózový sirup; dextróza; extrakty koření). 

Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 477 kJ/ 113 kcal, tuky 3,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g, sacharidy 1,9 

g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,2 g, sůl 3,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

44462 VBK VEPŘOVÁ 

PLEC ROLOVANÁ UZENÁ 

VAŘENÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 70 %; pitná voda; bramborový škrob 3 %; dusitanová solící směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407, E 415, E 417, E 1420; stabilizátory: E 450, E 451; živočišná bílkovina 

(vepřová); želírující látka: E 508; dextróza; sacharóza; regulátor kyselosti: E 331; antioxidant: E 300; sušená zelenina. Síťka není určená ke 

konzumaci, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C 

až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 470 kJ/ 111 kcal, tuky 4,6 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 1,5 g, sacharidy 3,7 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13,9 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

44504 VBKR 

DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová pečeně min. 82 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 

301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); směs koření; zahušťovadlo: E 1422; želatina; cukr; extrakty koření. Skladujte při teplotě +1°C až 

+5°C. Baleno v ochranné atmosféře. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

414 kJ/ 98 kcal, tuky 2,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0,9 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry 0,3 g, bílkoviny 17,3 g, sůl 2,8 g.

15

CZ                

119                   

ES

44505 ŠUNKA NEJVYŠŠÍ 

JAKOSTI nejen pro děti 

VBKR

Masný výrobek tepelně opracovaný, krájený. Třída jakosti: NEJVYŠŠÍ. SLOŽENÍ: vepřové maso 92 %, pitná voda, dusitanová solicí směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant dusitan sodný),  želírující látka: chlorid draselný, stabilizátor: trifosforečnany, cukr, aroma, 

antioxidant: askorban sodný. Plněno do nejedlého obalu. Skladujte a uchovejte při teplotě od +1°C do +5°C. Baleno v ochranné atmosféře. 

Po rozbalení spoltřebujte do 48 hodin. Bez lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Datum spotřeby uvedeno na štítku. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 452 kJ/ 107 kcal, tuky 3,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,46 g, sacharidy 1 g, z toho 

cukry 1 g, bílkoviny 19,2 g, sůl 1,8 g.

15

CZ                

119                   

ES
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44510 VBKR ANGLICKÁ 

SLANINA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 76 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; bramborový škrob; dextróza; živočišná bílkovina (vepřová); antioxidant: E 

316; regulátory kyselosti: E 300, E 331; zahušťovadla: E 407, E 417; želírující látka: E 508; aroma; extrakty koření; pokryv (živočišná 

bílkovina (vepřová), dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c, extrakty koření). Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C. Po rozbalení ihned spotřebujte. BEZ LEPKU. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1368 kJ/ 330 kcal, tuky 

30,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,5 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,0 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

44511 VBKR MORAVSKÉ 

UZENÉ MASO

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 66 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; 

antioxidant: E 301; pokryv (živočišná bílkovina (vepřová); dextróza; jedlá sůl; barvivo: E 150c; extrakty koření). Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 602 kJ/ 144 kcal, tuky 9,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 15,0 g, sůl 2,4 

g.

15

CZ                

119                   

ES

44514 VBKR ŠUNKA 

DUŠENÁ VÝBĚROVÁ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. Třída jakosti: VÝBĚROVÁ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 72 %; pitná voda; dusitanová 

solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; zahušťovadlo: E 407; dextróza; antioxidant: E 316; aroma.  

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení  spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 

g výrobku: energetická hodnota 585 kJ/ 139 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, 

bílkoviny 16,7 g, sůl 2,1 g.

15

CZ                

119                   

ES

44914 ŠUNKA DUŠENÁ 

VÝBĚROVÁ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ Třída jakosti: VÝBĚROVÁ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 72 %; pitná voda; dusitanová solící směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; zahušťovadlo: E 407; dextróza; antioxidant: E 316; aroma.  Nejedlé 

střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení  spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 585 kJ/ 139 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy < 1 g, z toho 

cukry < 1 g, bílkoviny 16,7 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

44521 VBKR KLADENSKÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený.SLOŽENÍ: vepřová pečeně min. 82 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 415, E 1420; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátor: E 451; cukr; 

antioxidant: 301. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 462 kJ/ 110 kcal, tuky 4,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g, sacharidy < 1,0 g, 

z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 16,9 g, sůl 2,6 g.

15

CZ                

119                   

ES

33



44530 VBKR 

MYSLIVECKÁ PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: Vepřová pečeně min. 90%; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407a, E 1420; stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 301; pokryv (jedlá sůl, sušená 

zelenina (česnek, petrželová nať); koření (pepř bílý, bazalka, pepř zelený, kurkuma, pepř černý); glukózový sirup; dextróza; extrakty 

koření). Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 

100 g výrobku: energetická hodnota 477 kJ/ 113 kcal, tuky 3,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,0 g, sacharidy 1,9 g, z toho cukry < 1 g, 

bílkoviny 19,2 g, sůl 3,2 g.

15

CZ                

119                   

ES

44905 ŠUNKA NEJVYŠŠÍ 

JAKOSTI

Masný výrobek tepelně opracovaný. Třída jakosti: NEJVYŠŠÍ. SLOŽENÍ: vepřové maso 92 %, pitná voda, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant dusitan sodný),  želírující látka: chlorid draselný, stabilizátor: trifosforečnany, cukr, aroma, antioxidant: 

askorban sodný. Plněno do nejedlého obalu. Skladujte a uchovejte při teplotě od +1°C do +5°C. Po nakrojení spotřebujte do 3 dnů. Bez 

lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Datum spotřeby uvedeno na štítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 452 kJ/ 107 kcal, tuky 3,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,46 g, sacharidy 1 g, z toho cukry 1 g, bílkoviny 19,2 g, sůl 1,8 g.

21

CZ                

119                   

ES

44913 ŠUNKA DUŠENÁ 

STANDARD

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ Třída jakosti: STANDARDNÍ. SLOŽENÍ: Vepřové maso (50%), pitná voda, dusitanová solící směs 

(jedlá sůl s jodem, konzervant: dusitan sodný), modifikovaný bramborový škrob, pšeničná vláknina (bez lepku), dextróza, stabilizátor: 

trifosforečnany, polyfosforečnany, karagenan, karubin, antioxidant: erythorban sodný, zvýrazňovač chuti: glutaman sodný, barvivo: 

košenila. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5ti dnů.Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 340 kJ/ 81 kcal, tuky 

3,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g, sacharidy 1,3 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 11,1 g, sůl 2,05 g. 

21

CZ                

105                   

ES

44966 HOVĚZÍ JAZYK V 

ASPIKU

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí jazyk 64 % (hovězí jazyk; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; zahušťovadlo: E 407a; cukr; antioxidant: E 301; aroma); pitná voda; sterilovaná 

zelenina 5 % (žampiony); ocet kvasný lihový 3 %; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); želatina; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; 

dextróza; extrakty koření. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Nevystavujte mrazu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

702 kJ/ 168 kcal, tuky 10,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny < 1,0 g, sacharidy 1,4 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 17,3 g, sůl 3,5 g.

35

CZ                

119                   

ES

45105 TLAČENKA TMAVÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: maso z vepřových hlav 65 %; pitná voda; vepřová krev; vepřové kůže; jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný); sušená zelenina (česnek); koření (pepř černý mletý, majoránka; nové koření mleté), cukr, aroma. Nejedlé 

střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte 

do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1448 kJ/ 350 kcal, tuky 31,9 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 11,7 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 15,6 g, sůl 1,9 g.

21

CZ                

119                   

ES
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45111 JÁTROVÁ CIHLA 

DELIKATES 

 MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ SLOŽENÍ: vepřová játra 31 %; vepřové sádlo 30%; vepřové maso 14 %; pitná voda; dusitanová 

solicí směs (jedlá sůl s jodem, dustian sodný); cukr; sušená zelenina; směs přírodního koření. Zabaleno do nejedlého obalu. Baleno 

vakuově. Skladujte a uchovejte při teplotě od 0°C do +5°C. Informace pro konečného spotřebitele: Po otevření spotřebujte do 48 hodin. 

Bez lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1562 kJ/ 378 kcal, tuky 

35,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 13,8 g, sacharidy 1,6 g, z toho cukry 1,0 g, bílkoviny 13,9 g, sůl 1,9 g.

12

CZ                

119                   

ES

45116 TLAČENKA 

SELSKÁ SVĚTLÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: maso z vepřových hlav 65 %, vepřové kůže, pitná voda, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný), směs přírodního koření, extrakty koření, sušená cibule, cukr; aroma. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Bez lepku jako ostatní výrobky 

tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1347 kJ/ 325 kcal, tuky 29,8 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 11,6 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 13,9 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

45169 KRÁLOVSKÁ 

PAŠTIKA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 26 %; pitná voda; vepřová játra 22 %; vepřové sádlo 16 %; vepřové kůže 

5 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; emulgátor: E 471; cukr; antioxidant: E 300; extrakt koření; konzervant: E 250. 

Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 3 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na šťítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1424 

kJ/ 344 kcal, tuky 32,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,9 g, sacharidy 1,7 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 1,9 g.

21

CZ                

119                   

ES

45727 LAHŮDKOVÁ 

JÁTROVKA 150 G

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 38 %; vepřové sádlo 21 %; vepřová játra 17 %; vepřové kůže 9 %; pitná 

voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); živočišná bílkovina (vepřová); koření; cukr; antioxidant: E 

300. Může obsahovat stopy lepku a mléka. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

nakrojení ihned spotřebujte. Spotřebujte do: data uvedeného na šťítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1728 kJ/ 418 kcal, tuky 39,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 15,3 g, sacharidy 2,0 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 12,9 g, sůl 1,8 

g.

21

CZ                

119                   

ES

45759 ŠUNKOVÁ PĚNA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové sádlo 28 %; pitná voda; vepřové maso 15 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, 

jodičnan draselný); bramborový škrob; modifikovaný škrob E 1420; stabilizátory: E 450, E 451; živočišná bílkovina (vepřová); zahušťovadla: 

E 407, E 412, E 415, E 417; želírující látka E 508; dextróza; cukr; regulátor kyselosti: E 331; antioxidant: E 300, E 301; emulgátor: E 472c; 

látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; aroma; barvivo: E 100, E 120; sušená zelenina; laktóza; pšeničný škrob; rostlinná bílkovina; 

mléčná bílkovina; modifikovaný škrob; kouřové aroma;  konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při 

teplotě +1°C až +5 °C. Po nakrojení ihned spotřebujte. Spotřebujte do: data uvedeného na šťítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1180 kJ/ 280 kcal, tuky 26,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,1 g, sacharidy 5,5 g, z toho cukry < 1 g, 

21

CZ                

119                   

ES
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45770 KRÁLOVSKÁ 

PAŠTIKA 120 G

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 26 %; pitná voda; vepřová játra 22 %; vepřové sádlo 16 %; vepřové kůže 

5 %; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; emulgátor: E 471; cukr; antioxidant: E 300; sůl; extrakt koření; konzervant: E 

250. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C 

a spotřebujte do 2 dnů. Spotřebujte do: data uvedeného na šťítku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1424 kJ/ 344 kcal, tuky 32,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,9 g, sacharidy 1,7 g, z toho cukry <1 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 1,9 g. 25

CZ                

119                   

ES

45801 JATERNICE OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 62 %; pitná voda; vepřové kůže 8 %; vepřová játra 7 %; rohlíky 3 % 

(pšeničná mouka; voda; řepkový olej; droždí; jedlá sůl s jódem; sladová ječná mouka; emulgátor: E 472e; cukr; glukóza; regulátor kyselosti: 

E 341; pšeničný škrob; mák; kmín); pšeničná krupice hrubá; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (pepř černý, kmín, nové 

koření, zázvor, majoránka); sušený česnek; vepřové střívko. Kovová spona nebo dřevěná špejle není určena ke konzumaci, před spotřebou 

nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5 °C a 

spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1981 kJ/ 479 kcal, tuky 45,2 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 17,3 g, sacharidy 2,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 15,6 g, sůl 2,1 g.

11

CZ                

119                   

ES

45804 JELÍTKA OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 70 %; hovězí krev 20 %; rohlíky (pšeničná mouka; voda; řepkový olej; 

droždí; jedlá sůl s jódem; sladová ječná mouka; emulgátor: E 472e; cukr; glukóza; regulátor kyselosti: E 341; pšeničný škrob; mák; kmín); 

pšeničná krupice hrubá; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (cibule, pepř černý, česnek, kmín, nové koření, majoránka); 

vepřové střívko. Kovová spona nebo dřevěná špejle není určena ke konzumaci, před spotřebou nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C 

až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1843 kJ/ 446 kcal, tuky 42,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,6 g, sacharidy 2,1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

14,7 g, sůl 2,1 g.

11

CZ                

119                   

ES

46110 JATERNICOVÝ 

PREJT

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 62 %; pitná voda; vepřové kůže 8 %; vepřová játra 7 %; rohlíky 3 % 

(pšeničná mouka; voda; řepkový olej; droždí; jedlá sůl s jódem; sladová ječná mouka; emulgátor: E 472e; cukr; glukóza; regulátor kyselosti: 

E 341; pšeničný škrob; mák; kmín); pšeničná krupice hrubá; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (pepř černý, kmín, nové 

koření, zázvor, majoránka); sušený česnek. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

1981 kJ/ 479 kcal, tuky 45,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17,3 g, sacharidy 2,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 15,6 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

36



46111 JELÍTKOVÝ PREJT

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 70 %; hovězí krev; rohlíky (pšeničná mouka; voda; řepkový olej; droždí; 

jedlá sůl s jódem; sladová ječná mouka; emulgátor: E 472e; cukr; glukóza; regulátor kyselosti: E 341; pšeničný škrob; mák; kmín); pšeničná 

krupice hrubá; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (cibule, pepř černý, česnek, kmín, nové koření, majoránka). Nejedlé 

střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte 

do 2 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1843 kJ/ 446 kcal, tuky 42,1 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16,6 g, sacharidy 2,1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,7 g, sůl 2,1 g.

21

CZ                

119                   

ES

46301 VB SEKANÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ.SLOŽENÍ: hovězí maso 26 %; vepřové sádlo 23 %; vepřové maso 16 %; pitná voda; strouhanka 6 

% (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (sladová ječná mouka, emulgátor: E 472e, cukr, glukóza, 

regulátor kyselosti: E 341), pšeničný škrob, mák, kmín); vepřové kůže; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 

250); bílkovina (hrachová, vepřová); sušená zelenina (cibule smažená, česnek); stabilizátory: E 327, E 331, E 451; dextróza; koření (kmín, 

majoránka); škrob; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; antioxidant: E 316, E 330; extrakty koření, zahušťovadlo: E 412. Vakuově 

baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1467 kJ/ 354 kcal, tuky 32,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,5 g, sacharidy 4,6 g, 

z toho cukry 1,1 g, bílkoviny 11,8 g, sůl 2,0 g.

14

CZ                

119                   

ES

46401 VBK  SEKANÁ 

PEČENĚ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 26 %; vepřové sádlo 23 %; vepřové maso 16 %; pitná voda; strouhanka 6 

% (pšeničná mouka, voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, zlepšující přípravek (sladová ječná mouka, emulgátor: E 472e, cukr, glukóza, 

regulátor kyselosti: E 341), pšeničný škrob, mák, kmín); vepřové kůže; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 

250); bílkovina (hrachová, vepřová); sušená zelenina (cibule smažená, česnek); stabilizátory: E 327, E 331, E 451; dextróza; koření (kmín, 

majoránka); škrob; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; antioxidant: E 316, E 330; extrakty koření, zahušťovadlo: E 412. Vakuově 

baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 1467 kJ/ 354 kcal, tuky 32,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,5 g, sacharidy 4,6 g, z toho cukry 1,1 g, bílkoviny 11,8 g, sůl 2,0 

g.

15

CZ                

119                   

ES

47134 SVAČINOVÝ 

ASPIK

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: výrobní salám 50 % (drůbeží maso strojně oddělené 36 %; pitná voda; vepřové kůže 8 

%; vepřové sádlo 4 %; bramborový škrob; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); bílkovina (hrachová, 

vepřová); zahušťovadla: E 412, E 425, E 407a; emulgátor: E 471; stabilizátory: E 327, E 331, E 451; dextróza; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 

621; antioxidanty: E 316, E 330; extrakty koření; barvivo: E 120; regulátory kyselosti: E 270, E 500); pitná voda; sterilovaná zelenina 14 % 

(okurky, paprika, mrkev); cibule; želatina; dextróza; ocet kvasný lihový; jedlá sůl (jedlá sůl, jodičnan draselný); extrakty koření. Může 

obsahovat stopy lepku a mléka. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení 

skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Nevystavujte mrazu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 551 kJ/ 132 kcal, tuky 9,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g, sacharidy 3,4 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 8,9 g, sůl 2,4 g.

35

CZ                

119                   

ES

37



47310 VB ANGLICKÁ 

SLANINA LISOVANÁ 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřový bok min. 85 %; pitná voda;  dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: trifosforečnany; bramborový škrob; aroma; antioxidannt: erythorban sodný, extrakty koření, 

barvivo: E150d, kouřové aroma. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 3 dnů. Bez lepku. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1633 kJ/ 396 kcal, tuky 38,5 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 15,0 g, sacharidy  1,5 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 11 g, sůl 2 g.

21

CZ                

119                   

ES

47338 VB FARMÁŘSKÁ 

SLANINA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 78 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, 

konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; bramborový škrob; dextróza; živočišná bílkovina (vepřová); antioxidant: E 316; regulátory 

kyselosti: E 300, E 331; zahušťovadla: E 407, E 417; želírující látka: E 508; aroma; extrakty koření. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1324 kJ/ 320 kcal, tuky 29,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,5 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 

14,3 g, sůl 2,5 g.

22

CZ                

119                   

ES

47349 VB CIKÁNKA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 53 %; pitná voda; bramborový škrob; dusitanová solící směs (jedlá 

sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407, E 415, E 417, E 1420; stabilizátory: E 450, E 451; živočišná bílkovina 

(vepřová); želírující látka: E 508; dextróza; cukr; regulátory kyselosti: E 300, E 331; sušená zelenina; pokryv (živočišná bílkovina, 

karamelizovaný cukr, jedlá sůl, kouřové aroma, přírodní aroma, antioxidant: E 301, konzervant: E 250). Vakuově baleno. Skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 441 kJ/ 105 kcal, tuky 3,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g, sacharidy 3,3 g, z toho cukry < 0,5 g, 

16

CZ                

119                   

ES

47438 VBK FARMÁŘSKÁ 

SLANINA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 78 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, 

konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; bramborový škrob; dextróza; živočišná bílkovina (vepřová); antioxidant: E 316; regulátory 

kyselosti: E 300, E 331; zahušťovadla: E 407, E 417; želírující látka: E 508; aroma; extrakty koření. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 

°C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1324 kJ/ 320 kcal, tuky 29,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,5 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 

14,3 g, sůl 2,5 g.

22

CZ                

119                   

ES

47549 VBKR CIKÁNKA 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 53 %; pitná voda; bramborový škrob; dusitanová solící 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); zahušťovadla: E 407, E 415, E 417, E 1420; stabilizátory: E 450, E 451; živočišná 

bílkovina (vepřová); želírující látka: E 508; dextróza; cukr; regulátory kyselosti: E 300, E 331; sušená zelenina; pokryv (živočišná bílkovina, 

karamelizovaný cukr, jedlá sůl, kouřové aroma, přírodní aroma, antioxidant: E 301, konzervant: E 250). Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

441 kJ/ 105 kcal, tuky 3,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,6 g, sacharidy 3,3 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 14,3 g, sůl 2,0 g.

15

CZ                

119                   

ES

38



50110 VEPŘOVÉ ZADNÍ 

KOLENO UZENÉ

UZENÉ MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. 

SLOŽENÍ: vepřové koleno s kostí min. 80 %, pitná voda, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 

250),stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, cukr, zahušťovadlo: guma euchema, antioxidant: askorban sodný, 

aroma. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C.  Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5°C a spotřebujte do 2 dnů.

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1147 kJ/ 276 kcal, tuky 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,9 g, 

sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 18,7 g, sůl 3,3 g. 

6

CZ                

119                   

ES

50112 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA UZENÁ 

PLOCHÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová žebírka min. 80 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250). Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1079 

kJ/ 259 kcal, tuky 17,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,1 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 23,7 g, sůl 4,8 g. 7

CZ                

119                   

ES

50115 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA UZENÁ Z KRKŮ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová žebírka min. 80 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250). Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1052 

kJ/ 252 kcal, tuky 17,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,9 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 23,1 g, sůl 4,7 g. 7

CZ                

119                   

ES

50116 VEPŘOVÁ 

ŽEBÍRKA UZENÁ Z 

PEČENÍ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová žebírka min. 80 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250). Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1035 

kJ/ 248 kcal, tuky 17,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,8 g, sacharidy 1,1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 22,7 g, sůl 4,7 g.
7

CZ                

119                   

ES

50119 VEPŘOVÉ PŘEDNÍ 

KOLENO UZENÉ

UZENÉ MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. 

SLOŽENÍ: vepřové koleno s kostí, pitná voda, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250),stabilizátory: 

difosforečnany, trifosforečnany, polyfosforečnany, cukr, zahušťovadlo: guma euchema, antioxidant: askorban sodný, aroma. Skladujte při 

teplotě +1 °C až +5 °C.  Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5°C a spotřebujte do 2 dnů.

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1147 kJ/ 276 kcal, tuky 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 6,9 g, 

sacharidy < 0,5 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 18,7 g, sůl 3,3 g. 

8

CZ                

119                   

ES

39



50121 UZENÉ OCÁSKY 

MASITÉ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso s kostí min. 80 %; pitná voda; bramborový škrob; dusitanová solící směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; zahušťovadlo: E 407a; cukr; antioxidant: E 301; aroma. 

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 805 kJ/ 193 kcal, tuky 13,1 g, 

z toho nasycené mastné kyseliny 5,2 g, sacharidy 1,4 g, z toho cukry 1,2 g, bílkoviny 17,5 g, sůl 3,1 g.
7

CZ                

119                   

ES

50304 VB UZENÁ 

VEPŘOVÁ KRKOVICE 

BEZ KOSTI

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřová krkovice min. 85 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; aroma. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 749 kJ/ 179 kcal, tuky 12,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,2 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 17,5 g, sůl 3,1 

g.
21

CZ                

119                   

ES

50318 VB HOVĚZÍ UZENÝ 

JAZYK

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí jazyk min. 85 %; pitná voda; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan 

draselný, konzervant: E 250); stabilizátory: E 450, E 451; zahušťovadlo: E 407a; cukr; antioxidant: E 301; aroma. Vakuově baleno. Skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1012 kJ/ 244 kcal, tuky 21,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny 7,2 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, 

bílkoviny 12,5 g, sůl 2,3 g. 21

CZ                

119                   

ES

51209 KLOBÁSA VINNÁ 

OA

MASNÝ POLOTOVAR. 

SLOŽENÍ: vepřové maso 46 %, hovězí maso 13 %, vepřové sádlo, strouhanka, pitná voda, bílé víno, mléko, jedlá sůl, sušená vaječná 

směs, koření. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě 1 °C až +4 °C. 

Po rozbalení ihned spotřebujte. Před spotřebou nutno důkladně tepelně upravit.

Savá podložka uvnitř balení neslouží ke konzumaci. 

 Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1151 kJ/ 278 kcal, tuky 24 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9 g, 

sacharidy 4,5 g, z toho cukry  1 g, bílkoviny 11 g, sůl 2 g.

6
CZ                

119                   

ES

40



51169 DRŠŤKOVÁ 

POLÉVKA ZAHUŠTĚNÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí dršťky 59 %; pitná voda; vepřové kůže 15 %; bramborový škrob 5 %; jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); kukuřičná mouka; koření (paprika sladká, pepř černý, kmín, majoránka), modifikovaný škrob E 1422; 

zahušťovadla: E 412, E 415; sušená zelenina (cibule, česnek); řepkový olej; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; 

kvasničný extrakt. Nejedlé střevo, před přípravou nutno odstranit. K 1 dílu výrobku se přidají 2 díly vody. Polévku přiveďte k varu a po 

odstavení můžete servírovat. V případě potřeby dochuťte. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C a spotřebujte do 3 dnů. Datum spotřeby je uvedeno na klipse. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 676 

kJ/ 161 kcal, tuky 8,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,1 g, sacharidy 9,7 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 12,6 g, sůl 4,6 g.

21

CZ                

119                   

ES

51174 GULÁŠOVÁ 

POLÉVKA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 51 %; brambory 23 %; pitná voda; bramborový škrob; jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (paprika sladká, kmín, majoránka, pepř černý); kukuřičná mouka; zahušťovadla: E 412, E 415, E 1422; 

sušená zelenina (cibule, česnek); řepkový olej; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; kvasničný extrakt; aroma. 

Nejedlé střevo, před přípravou nutno odstranit. K 1 dílu výrobku se přidají 2 díly vody. Polévku přiveďte k varu a po odstavení můžete 

servírovat. V případě potřeby dochuťte. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte 

do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 822 kJ/ 195 kcal, tuky 8,0 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,0 g, sacharidy 14,4 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 16,7 g, sůl 4,5 g.

21

CZ                

119                   

ES

51769 DRŠŤKOVÁ 

POLÉVKA ZAHUŠTĚNÁ 

MINI

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí dršťky 59 %; pitná voda; vepřové kůže 15 %; bramborový škrob 5 %; jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); kukuřičná mouka; koření (paprika sladká, pepř černý, kmín, majoránka), modifikovaný škrob E 1422; 

zahušťovadla: E 412, E 415; sušená zelenina (cibule, česnek); řepkový olej; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; 

kvasničný extrakt. Nejedlé střevo, před přípravou nutno odstranit. K 1 dílu výrobku se přidají 2 díly vody. Polévku přiveďte k varu a po 

odstavení můžete servírovat. V případě potřeby dochuťte. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 

°C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 676 kJ/ 161 kcal, tuky 8,0 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 2,1 g, sacharidy 9,7 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 12,6 g, sůl 4,6 g.

14

CZ                

119                   

ES

51774 GULÁŠOVÁ 

POLÉVKA MINI

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: hovězí maso 51 %; brambory 23 %; pitná voda; bramborový škrob; jedlá sůl s jódem 

(jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (paprika sladká, kmín, majoránka, pepř černý); kukuřičná mouka; zahušťovadla: E 412, E 415, E 1422; 

sušená zelenina (cibule, česnek); řepkový olej; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření; kvasničný extrakt; aroma. 

Nejedlé střevo, před přípravou nutno odstranit. K 1 dílu výrobku se přidají 2 díly vody. Polévku přiveďte k varu a po odstavení můžete 

servírovat. V případě potřeby dochuťte. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte 

do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 822 kJ/ 195 kcal, tuky 8,0 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 3,0 g, sacharidy 14,4 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 16,7 g, sůl 4,5 g.

14

CZ                

119                   

ES

41



52302 VB UZENÁ 

SLANINA BEZ KŮŽE 

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové sádlo 97 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 

250). Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 3230 kJ/ 785 kcal, tuky 85,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 34,9 g, sacharidy < 0,5 g, 

z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 3,3 g, sůl 2,5 g.

21

CZ                

119                   

ES

53806 ALPSKÁ KLOBÁSA 

OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 96 g vepřového masa a 25 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 34 %; dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); glukóza; koření; aroma; antioxidanty: E 

301; E 331; kvasničný prášek; sušený glukózový sirup; extrakt koření; startovací kultura; pokryv (barvivo: E 171; jedlá želatina (vepřová); 

zahušťovadlo: modifikovaný škrob E 1414, E 415; regulátor kyselosti: E 262; konzervant: E 202), jedlé střevo s jedlým pokryvem.  Baleno v 

ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 

dnů.  Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1997 kJ/ 541 kcal, tuky 44 g, z toho nasycené mastné kyseliny 

18,9 g, sacharidy 1,5 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 20,5 g, sůl 3,5 g.

30

CZ                

119                   

ES

53401 VBK LOVECKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: 100 g hotového výrobku bylo použito 136 g vepřového masa a 6 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 12 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; dextróza; antioxidant: E 316; 

startovací kultura. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po 

nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

2203 kJ/ 533 kcal, tuky 49,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,1 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,8 g, sůl 3,6 g.

30

CZ                

119                   

ES

53404 VBK DUNAJSKÁ 

KLOBÁSA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: Na 100 g hotového výrobku bylo použito 118 g vepřového masa a 14 g hovězího 

masa, vepřové sádlo, jedlá sůl s jódem, antioxidant: E 301, dextróza, směs koření, extrakty koření, sušená zelenina, startovací kultura, 

konzervant: E 250, jedlé kolagenní střívko. Vakuově baleno. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při 

teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1996 kJ/ 483 kcal, tuky 

44,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17,6 g, sacharidy 1 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,3 

30

CZ                

119                   

ES

53408 VBKR POLIČAN

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ, krájený. Na 100 g hotového výrobku bylo použito 145 g masa. Složení: vepřové maso, 

vepřového sádlo, hovězího maso; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); dextróza; přírodní koření; 

extrakty koření; barvivo: E 162; extrakt z červeného vína; antioxidant: E 316; maltodextrin; regulátor kyselosti: E 330; startovací kultura. 

Baleno v ochranné atmosféře.Skladujte při teplotě 1 °C až 5°C. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1969 

kJ/ 476 kcal, tuky 42 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17 g, sacharidy 1,9 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 22,5 g, sůl 3,5 g.

30

CZ                

119                   

ES

42



53410 VBKR HERKULES 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. krájený. SLOŽENÍ: vepřové maso, hovězí maso; vepřové sádlo; dusitanová solicí směs (jedlá 

sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření, extrakty koření, sušená zelenina, startovací kultura. Na 100 g 

hotového výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g hovězího masa.Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé 

teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1849 kJ/ 447 kcal, tuky 39,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,8 g, sacharidy <1 g, z toho cukry < 0,5 g, 

bílkoviny 20,9 g, sůl 3,3 g.

30

CZ                

119                   

ES

53411 VBKR PAPRIKÁŠ

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g 

hovězího masa; vepřové sádlo 23 %;  dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření a 

extrakty koření,  startovací kultura. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte 

při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1966 kJ/ 475 kcal, 

tuky 43,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,9 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 21,9 g, sůl 4,0 g.

30

CZ                

119                   

ES

53428 VBK ZÁMECKÁ 

KLOBÁSA 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, kouřové 

aroma, sušená zelenina, směs koření, antioxidant E 316, extrakty koření, startovací kultura, jedlé střívko.

Na 100g hotového výrobku bylo použito 140g masa.

Vakuově baleno. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. 

BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 2111 kJ/ 511 kcal, tuky 

47 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,5 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 21,9 g, sůl 3,2 g.

30

CZ                

119                   

ES

53501 VBKR LOVECKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ, krájený.  SLOŽENÍ: 100 g hotového výrobku bylo použito 136 g vepřového masa a 6 g 

hovězího masa; vepřové sádlo 12 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; dextróza; antioxidant: 

E 316; startovací kultura. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 2203 kJ/ 533 kcal, tuky 49,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,1 g, 

sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,8 g, sůl 3,6 g.

30

CZ                

119                   

ES

53508 VBKR POLIČAN

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ, krájený.  Na 100 g hotového výrobku bylo použito 145 g masa. Složení: vepřové maso, 

vepřového sádlo, hovězího maso;; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); dextróza; přírodní koření; 

extrakty koření; barvivo: E 162; extrakt z červeného vína; antioxidant: E 316; maltodextrin; regulátor kyselosti: E 330; startovací kultura. 

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty 

na 100 g výrobku: energetická hodnota 1969 kJ/ 476 kcal, tuky 42 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17 g, sacharidy 1,9 g, z toho cukry < 

0,5 g, bílkoviny 22,5 g, sůl 3,5 g.

30

CZ                

119                   

ES

43



53510 VBKR HERKULES 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ.SLOŽENÍ: vepřové maso, hovězí maso; vepřové sádlo; dusitanová solicí směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření, extrakty koření, sušená zelenina, startovací kultura. Na 100 g hotového 

výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g hovězího masa. Vakuově baleno. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po 

rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1849 kJ/ 447 kcal, tuky 39,9 g, z toho 

nasycené mastné kyseliny 16,8 g, sacharidy <1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 20,9 g, sůl 3,3 g.

30

CZ                

119                   

ES

53511 VBKR PAPRIKÁŠ 

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ, krájený. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g 

hovězího masa; vepřové sádlo 23 %;  dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření a 

extrakty koření,  startovací kultura.  Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení ihned 

spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1966 kJ/ 475 kcal, tuky 43,0 g, z toho nasycené mastné 

kyseliny 16,9 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 21,9 g, sůl 4,0 g.

30

CZ                

119                   

ES

53789 HOVĚZÍ PRŠUT 

VBKR

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. krájený. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 150 g hovězího masa; 

dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření (rostlinný bílkovinný hydrolyzát, jedlá sůl); dextróza; 

maltodextrin; sacharóza; sušený glukózový cukr; antioxidant: E 301; extrakty koření; přírodní aroma. Baleno v ochranné atmosféře. 

Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte přine nekolísavé teplotě +1°C až +20°C.

Před konzumací doporučujeme ponechat otevřený výrobek cca 20 minut při pokojové teplotě. Po rozbalení spotřebujte do 24 

hodin.Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 795 kJ/ 188 kcal, tuky 6,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 

3,0 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 32,6 g, sůl 4,1 g.

30

CZ                

119                   

ES

53552 Vepřový pršut  

VBKR

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný, krájený

Složení: na 100g hotového výrobku bylo použito 150g vepřového masa;

dusitanová solící směs(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant E250);

koření (rostlinný bílkovinný hydroizolát, jedlá sůl); dextróza;

maltodextrin: sacharóza; sušený glukózový cukr; antioxidant: E301;

extrakty koření; přírodní aroma. 

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1°C až +20°C. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte přine nekolísavé 

teplotě +1°C až +20°C.

30

CZ                

119                   

ES

53601 VB LOVECKÝ 

SALÁM

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 136 g vepřového masa a 6 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 12 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; dextróza; antioxidant: E 316; 

startovací kultura. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po 

nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů.Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

2203 kJ/ 533 kcal, tuky 49,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,1 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,8 g, sůl 3,6 g.

40

CZ                

119                   

ES

44



53801 LOVECKÝ SALÁM 

OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: 100 g hotového výrobku bylo použito 136 g vepřového masa a 6 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 12 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; dextróza; antioxidant: E 316; 

startovací kultura. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až 

+20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 2203 kJ/ 533 kcal, tuky 49,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,1 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 

19,8 g, sůl 3,6 g.

60

CZ                

119                   

ES

53804 DUNAJSKÁ 

KLOBÁSA OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: Na 100 g hotového výrobku bylo použito 118 g vepřového masa a 14 g hovězího 

masa, vepřové sádlo, jedlá sůl s jódem, antioxidant: E 301, dextróza, směs koření, extrakty koření, sušená zelenina, startovací kultura, 

konzervant: E 250, jedlé kolagenní střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení 

skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1996 kJ/ 

483 kcal, tuky 44,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17,6 g, sacharidy 1 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 18,9 g, sůl 3,3 

30

CZ                

119                   

ES

53808 POLIČAN OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. Na 100 g hotového výrobku bylo použito 145 g masa. Složení: vepřové maso, vepřového 

sádlo, hovězího maso; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); dextróza; přírodní koření; extrakty koření; 

barvivo: E 162; extrakt z červeného vína; antioxidant: E 316; maltodextrin; regulátor kyselosti: E 330; startovací kultura. Nejedlé střevo, 

před konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při 

teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1969 kJ/ 476 kcal, 

tuky 42 g, z toho nasycené mastné kyseliny 17 g, sacharidy 1,9 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 22,5 g, sůl 3,5 g.

60

CZ                

119                   

ES

53810 HERKULES OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ.SLOŽENÍ: vepřové maso, hovězí maso; vepřové sádlo; dusitanová solicí směs (jedlá sůl, 

jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření, extrakty koření, sušená zelenina, startovací kultura. Na 100 g hotového 

výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g hovězího masa. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné 

atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1849 kJ/ 447 kcal, tuky 39,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,8 g, 

sacharidy <1 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 20,9 g, sůl 3,3 g.

60

CZ                

119                   

ES

53811 PAPRIKÁŠ OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 111 g vepřového masa a 26 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 23 %;  dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, přírodní koření a extrakty 

koření,  startovací kultura.  Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě 

+1 °C až +20 °C, rozvěšené. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 

g výrobku: energetická hodnota 1966 kJ/ 475 kcal, tuky 43,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny 16,9 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 0,5 

g, bílkoviny 21,9 g, sůl 4,0 g.

60

CZ                

119                   

ES

45



53816 PERMONÍK OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 100 g vepřového masa a 26 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 30 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný; konzervant: E 250); regulátor kyselosti: E 575; dextróza; 

antioxidant: E 316; cukr; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; extrakty koření (pepř černý, česnek); startovací kultura. Nejedlé 

střevo, před konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení 

skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 

100 g výrobku: energetická hodnota 2224 kJ/ 538 kcal, tuky 50,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 20,1 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 

1 g, bílkoviny 20,4 g, sůl 3,2 g.

60
CZ                

119                   

ES

53827 DRAČÍ KLOBÁSA 

OA

	MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ

SLOŽENÍ: na 100g hotového výrobku bylo použito 106g vepřového masa a

10g hovězího masa; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný,

konzervant: E250); stabilizátor: E450; antioxidant: E301; regulátor kyselosti: E575;

dextróza; směs koření; sušená zelenina; aroma; barvivo: karamel; startovací

kultura; jedlé střívko.

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1°C až +20°C.

Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +20°C a spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 2246 kJ/ 543 kcal, tuky 51,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,9 g, sacharidy  1,4 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 18 g, sůl 3,1 g

60

CZ                

119                   

ES

53828 ZÁMECKÁ 

KLOBÁSA OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250), dextróza, kouřové 

aroma, sušená zelenina, směs koření, antioxidant E 316, extrakty koření, startovací kultura, jedlé střívko.

Na 100g hotového výrobku bylo použito 140g masa.

 Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a 

spotřebujte do 5 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

2111 kJ/ 511 kcal, tuky 47 g, z toho nasycené mastné kyseliny 19,5 g, sacharidy < 1,0 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 21,9 g, sůl 3,2 g.

30

CZ                

119                   

ES

53833 RUBÍN OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 100 g vepřového masa a 26 g hovězího 

masa; vepřové sádlo 29 %; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); dextróza; regulátor kyselosti. E 575; 

směs koření; cukr; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidanty: E 300, E 316; extrakty koření; startovací kultura. Nejedlé střevo, před 

konzumací nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C, rozvěšené. Po rozbalení 

skladujte při teplotě +1 °C až +20 °C a spotřebujte do 10 dnů. Bez lepku jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 

100 g výrobku: energetická hodnota 1906 kJ/ 461 kcal, tuky 48,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny 13,0 g, sacharidy 1,1 g, z toho cukry < 

1,0 g, bílkoviny 20,0 g, sůl 3,5 g.

60

CZ                

119                   

ES

46



53834 FARMÁŘ OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 109 g vepřového masa a 14 g hovězího 

masa; dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření; cukr; látky zvýrazňující chuť a vůni: E 621, E 635; 

antioxidant: E 316; regulátor kyselosti: E 575; dextróza; extrakty koření; hemoglobin; startovací kultura. Nejedlé střevo, před konzumací 

nutno odstranit. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až 

+20 °C a spotřebujte do 10 dnů. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 2364 kJ/ 572 kcal, tuky 55,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 20,5 g, sacharidy 1,5 g, z toho cukry 1,1 g, bílkoviny 17,4 g, sůl 3,1 

g.

60

CZ                

119                   

ES

47



53856 BUDAPEŠŤSKÁ 

SPIRÁLA OA

MASNÝ VÝROBEK TRVANLIVÝ FERMENTOVANÝ. SLOŽENÍ: na 100 g hotového výrobku bylo použito 140 g vepřového masa; dusitanová solící 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); směs koření; dextróza; extrakty koření; antioxidanty: E 300, E 301; startovací 

kultura; jedlé střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při nekolísavé teplotě +1 °C až +20 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 

°C až +20 °C a spotřebujte do 5 dnů. BEZ LEPKU. Tvorba bílého povlaku na povrchu výrobku je u výrobků tohoto typu obvyklá.Průměrné 

výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1915 kJ/ 462 kcal, tuky 41,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 15,4 g, sacharidy 

1,2 g, z toho cukry < 1,0 g, bílkoviny 20,8 g, sůl 3,0 g.

60

CZ                

119                   

ES

55220 PÁRKY VELKÁ 

JAVOŘINA OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: drůbeží maso strojně oddělené 50 %; vepřové kůže11 %; pitná voda; bramborový 

škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); bramborová vláknina; živočišná bílkovina (vepřová); stabilizátory: E 450, E 451; 

dextróza; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; zahušťovadla: E 412, E 415; antioxidant: E 316; extrakty koření; aroma; barvivo: E 120; 

konzervant: E 250, jedlé sřívko. Může obsahovat stopy lepku a mléka. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. 

Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 708 kJ/ 170 kcal, tuky 11,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,7 g, sacharidy 4,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 12,4 g, sůl 2,2 g.

25

CZ                

119                   

ES

55221 CHORIZO 

KLOBÁSA OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 50 %; hovězí maso 24 %; pitná voda; bramborový škrob; jedlá sůl 

s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); směs koření; stabilizátor: E 451; cukr; látka zvýrazňující chuť a vůni: E 621; antioxidant: E 316; 

extrakty koření; aroma; barvivo: E 120; konzervant: E 250; jedlé přírodní střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C 

až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: 

energetická hodnota 1079 kJ/ 260 kcal, tuky 21,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,0 g, sacharidy 2,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 

13,2 g, sůl 1,9 g.

25

CZ                

119                   

ES

55264 Žďárská klobása 

OA

Masný výrobek tepelně opracovaný

Složení: Vepřové maso 87%; hovězí maso 8%; pitná voda; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření (kmín mletý, paprika 

sladká, chilli mleté, pepř černý mletý, česnek mletý, zázvor mletý); stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 316; paprikový extrakt; 

konzervant: E 250, jedlé střívko. Bez lepku. Původ vepřového masa: EU

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 

dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 964 kJ/ 232 kcal; tuky 19 g; z toho nasycené mastné kyseliny 7,4 

g; sacharidy 1,2 g; z toho cukry <1 g; bílkoviny 14,5 g; sůl 2,1 g.

25
CZ                

119                   

ES

44108 Bůčková roláda VB

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: Vepřové maso 68%; pitná voda; hovězí maso 12%; bramborový škrob; jedlá sůl 

s jódem; koření; stabilizátor: E 451; cukr; antioxidant: E 300; aroma; extrakty koření; konzervant: E 250. Vakuově baleno. Skladujte při 

teplotě +1°C až +5°C. Po rozbalení skladujte při teplotě +1°C až +5°C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g 

výrobku: energetická hodnota 1623 kJ/ 392 kcal, tuky 36,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny 11,7 g, sacharidy  < 1,0 g, z toho cukry < 

0,5 g, bílkoviny 16,1 g, sůl 2,3 g.

21
CZ                

119                   

ES
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44 132 Roštěná v pepři VB

 MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ SLOŽENÍ: Hovězí roštěná min. 85 %, pitná voda, černý pepř 2 %, dusitanová solící směs 

(jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); koření a extrakty koření, bramborový škrob, zahušťovadla: E 407, E 415, E 1420, 

stabilizátory:E450, E 451, cukr, antioxidant: E 301; . Vakuově baleno.Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě 

+1 °C až +5 °C a spotřebujte do 3 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 481 kJ/ 114 kcal, tuky 3,5 g, z 

toho nasycené mastné kyseliny 1,7 g, sacharidy 1,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 19,5 g, sůl 3 g.

22
CZ                

119                   

ES

29 746 Tatarský biftek 200 

g

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ SLOŽENÍ: hovězí maso 92 %, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), řepkový 

olej, zahušťovadlo: E 412, kukuřičný hydrolyzát, antioxidant: E 300, aroma, extrakty koření, stabilizátor: mléčnan sodný, konzervant E250. 

Určeno k přímé spotřebě. Vakuově baleno. Konzumaci syrového hovězího masa nedoporučujeme malým dětem, starším lidem a těhotným 

ženám. Skladujte při teplotě +1 °C až +4 °C. Po rozbalení ihned spotřebujte. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická 

hodnota 615 kJ/146 kcal, tuky 6,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,2 g, sacharidy <1,0 g, z toho cukry <0,5 g, bílkoviny 20,3 g, sůl 1,5 

g.

10
CZ                

119                   

ES

29 755 Hovězí carpaccio 

100 g

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ SLOŽENÍ: HHovězí zadní maso, pitná voda, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan 

draselný) stabilizátor: trifosforečnany, extrakty koření, ovoce a zeleniny; antioxidant: askorban sodný, konzervant dusitan sodný. Před 

konzumací není nutné solit. Skladujte při teplotě 0°C až 4°C. Vakuově baleno. Určeno k přímé spotřebě. Po otevření ihned spotřebujte. 

Konzumaci syrového hovězího masa nedoporučujeme malým dětem, starším lidem a těhotným ženám. Průměrné výživové hodnoty na 100 

g výrobku: Energetická hodnota 446kJ/105kcal, tuky 2,2g, z toho nasycené mastné kyseliny <1,0g, sacharidy <1,0g, z toho cukry 1,0g, 

bílkoviny 22,0g, sůl 2,3g.

10
CZ                

119                   

ES

41227 Špekáčky natural 

OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, SLOŽENÍ: vepřové a hovězí maso 79%, vepřové sádlo, pitná voda, jedlá sůl s jodem (jedlá 

sůl, jodičnan draselný), sušená zelenina (červená řepa), koření (sladká paprika, pepř černý, muškátový ořech, česnek) jedlé vepřové 

střívko. Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě od +1°C do +5°C. Po otevření zkonzumujte do 48 hodin. Průměrné výživové 

hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1413 kJ/ 342 kcal, tuky 32 g, z toho nasycené mastné kyseliny 14 g, sacharidy < 1 g, 

z toho cukry < 1 g, bílkoviny 13 g, sůl 1,9 g.

15
CZ                

119                   

ES

Párky se sýrem OA

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 75 %, sýr Ementál 9 %, směs přírodního koření, cukr, 

stabilizátor E451, antioxidant E300, dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant E250), jedlé střívko.

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Baleno v ochranné atmosféře.

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku:

energetická hodnota 1121 kJ/ 270 kcal, tuky 22,6 g, z toho nasycené mastné

kyseliny 9,4 g, sacharidy 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 15,2 g, sůl 2,5 g.

18
CZ                

119                   

ES
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Pivní salám VBKR 100 g

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. 

SLOŽENÍ: vepřové min. 82 %, směs přírodního koření, stabilizátor E451, cukr, antioxidant E301, aroma, barvivo E120, dusitanová solicí 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant E250).

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Baleno v ochranné atmosféře.

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1218 kJ/ 294kcal, tuky 25 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, 

sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 15 g, sůl 2 g.

15
CZ                

119                   

ES

Pivní salám

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. 

SLOŽENÍ: vepřové min. 82 %, směs přírodního koření, stabilizátor E451, cukr, antioxidant E301, aroma, barvivo E120, dusitanová solicí 

směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant E250).

Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po otevření skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 2 dnů. Baleno v ochranné atmosféře.

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1218 kJ/ 294kcal, tuky 25 g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,9 g, 

sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 15 g, sůl 2 g.

21
CZ                

119                   

ES

Grilovací klobása s nivou a 

česnekem 500 g

MASNÝ POLOTOVAR

Složení: vepřové maso 70 %, hovězí maso 10 %, sýr Niva 15%, pitná voda, kuchyňská sůl, sušená zelenina, sušený česnek, směs koření, 

stabilizátor E331, přírodní aroma, cukr, vepřové střevo.

Baleno v ochranné atmosféře. Po otevření urychleně zpracujte. Určeno k tepelné úpravě. 

Savá podložka uvnitř není určena ke konzumaci.

Skladujte při teplotě +1°C až +4°C. 

Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1097 kJ/ 265kcal, tuky 21,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 10,5 

g, sacharidy 1 g, z toho cukry ˂ 1,0 g, bílkoviny 16,5 g, sůl 1,1 g.

6
CZ                

119                   

ES

42309 GOTHAJSKÝ 

SALÁM VB PŮLENÝ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 28 %; vepřové sádlo 28 %; hovězí maso 19 %; pitná voda; 

bramborový škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); stabilizátory: E 450, E 451; dextróza; směs koření; barviva: E 150c, 

sušená červená řepa, E 120; antioxidanty: E 300, E 301; emulgátor: E 471; extrakty koření; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před 

konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 5 dnů. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 1356 kJ/328 kcal, tuky 30,1 g, z toho nasycené 

mastné kyseliny 11,8 g, sacharidy 3,6 g, z toho cukry < 0,5 g, bílkoviny 10,7 g, sůl 1,9 g.

15 CZ119ES

42369 ŠUNKOVY SALAM 

ZAUZ VB PŮLENÝ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ. SLOŽENÍ: vepřové maso 65 %; pitná voda; vepřové kůže; hovězí maso; bramborový 

škrob; jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný); koření; stabilizátory: E 327, E 330, E 331, E 450, E 451; cukr; antioxidant: E 301; 

zahušťovadlo: E 407a, E 412; aroma; regulátory kyselosti: E 270, E 500; barvivo: E 120; konzervant: E 250. Nejedlé střevo, před 

konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a 

spotřebujte do 5 dnů.. BEZ LEPKU jako ostatní výrobky tohoto typu. Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 

562 kJ/ 134 kcal, tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy 2,2 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 14,2 g, sůl 2,2 g.

15 CZ119ES

50



44113 ŠUNKA DUŠENA 

STANDARDNÍ VB 

PŮLENÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ Třída jakosti: STANDARDNÍ. SLOŽENÍ: Vepřové maso (50%), pitná voda, dusitanová 

solící směs (jedlá sůl s jodem, konzervant: dusitan sodný), modifikovaný bramborový škrob, pšeničná vláknina (bez lepku), dextróza, 

stabilizátor: trifosforečnany, polyfosforečnany, karagenan, karubin, antioxidant: erythorban sodný, zvýrazňovač chuti: glutaman sodný, 

barvivo: košenila. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení 

skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5ti dnů.Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 340 kJ/ 81 

kcal, tuky 3,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny 1,4 g, sacharidy 1,3 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 11,1 g, sůl 2,05 g. 

15 CZ105ES

44114 ŠUNKA DUŠENA 

VÝBĚROVÁ VB PŮLENÁ

MASNÝ VÝROBEK TEPELNĚ OPRACOVANÝ, krájený. Třída jakosti: VÝBĚROVÁ. SLOŽENÍ: vepřové maso min. 72 %; pitná voda; 

dusitanová solící směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, konzervant: E 250); stabilizátor: E 451; zahušťovadlo: E 407; dextróza; antioxidant: E 

316; aroma. Nejedlé střevo, před konzumací nutno odstranit. Vakuově baleno. Skladujte při teplotě +1 °C až +5 °C. Po nakrojení skladujte 

při teplotě +1 °C až +5 °C a spotřebujte do 5ti dnů Průměrné výživové hodnoty na 100 g výrobku: energetická hodnota 585 kJ/ 139 kcal, 

tuky 7,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny 3,0 g, sacharidy < 1 g, z toho cukry < 1 g, bílkoviny 16,7 g, sůl 2,1 g.

15 CZ119ES

51


