
 Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., č.p. 10  588 56   Krahulčí
Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV

41204 72 hodin

41339 24 hodin

41130 0°C až plus 5°C 72 hodin

41603 Libové párky extra 72 hodin

41605 72 hodin

41260 72 hodin

41259 72 hodin

41215 72 hodin

41337 24 hodin

41227 Cigáro se sýrem 24 hodin

41229 72 hodin

41255 72 hodin

41502 0°C až plus 5°C 72 hodin

41334 0°C až plus 5°C 24 hodin

41247 72 hodin

41335 24 hodin

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Datum 
použitelnosti,
minimální
trvanlivost

Po nakrojení nebo 
rozbalení 
spotřebujte do

Složení

Špekáčky
výběrové - vázané

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso 55%, vepřové sádlo, pitná voda, hovězí maso 10%, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), jedlá sůl, konzervant E 250,  kořenící přípravek (koření, 
stabilizátory E 450, E 451, antioxidant E 300, extrakty koření), česnek, vepřové střívko           Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1542 kJ/373kcal; Tuky: 33g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,7g; Sacharidy: 8,9g, z toho cukry: 0,8g; Bílkoviny: 10g; Sůl: 2,0g.

Špekáčky tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso a hovězí maso 62%, vepřové sádlo, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), 
jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, stabilizátory E 450, E 451, antioxidant E 300, extrakty koření), česnek, vepřové střívko           
Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1260 kJ/304kcal; Tuky: 26,5g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,5g; Sacharidy: 5,5g, z toho cukry: < 0,3g; Bílkoviny: 10,9g; Sůl: 2,2g.

Špekáčky 
na Utopence

tepelně 
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 55%, vepřové sádlo, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, stabilizátory E 
450, E 451, antioxidant E 300, extrakty koření), česnek   Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1303 kJ/ 315kcal; Tuky: 28,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny:10 g; Sacharidy: 4,4g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 10,2 g; Sůl: 2,5 g.

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 45%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), 
kořenící přípravek (stabilizátor E 451, dextróza, antioxidant E 300, živočišná bílkovina, extrakty koření), glukosa, barvivo E 120, česnek, vepřové střívko               
Bez lepku.      
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 932 kJ/224kcal; Tuky: 17 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,2 g; Sacharidy: 6,2g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 11,7g,  Sůl: 2,3 g.

Jemné párky tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 65% vepřové sádlo, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátor E 451, dextróza, cukr, 
antioxidant E 316, extrakty koření, aroma, barvivo E 120, jedlé střívko.
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1023 kJ/247 kcal; Tuky: 20,4g , z toho nasycené mastné kyseliny: 6,9g; Sacharidy: 4g, z toho cukry: 0,8g; Bílkoviny: 11,8g; Sůl: 2,2g.

Krahulecká klobása tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 71%, vepřové sádlo, hovězí maso 23%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E 451, jedlá sůl, česnek, antioxidant E 301, pepř, paprika, 
dextróza, extrakty koření), česnek, vepřové střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1498 kJ/362kcal; Tuky: 32,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,5 g; Sacharidy: 4,4g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 13,1 g; Sůl: 2,4 g.

Krahulecká klobása 
jemně pálivá

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 71%, vepřové sádlo, hovězí maso 23%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E 451, jedlá sůl, česnek, antioxidant E 301, pepř, paprika, 
dextróza, extrakty koření), česnek, vepřové střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1498 kJ/362kcal; Tuky: 32,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,5 g; Sacharidy: 4,4g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 13,1 g; Sůl: 2,4 g.

Vídeňské párky tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 64%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, kořenící přípravek (rostlinná vláknina, jedlá sůl, koření, stabilizátor E 450, dextróza, 
antioxidant E 300, extrakty koření, barvivo E 120), jedlá sůl, konzervant E 250, jedlé střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g."

Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g.Vídeňské párky 200g tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 64%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, kořenící přípravek (rostlinná vláknina, jedlá sůl, koření, stabilizátor E 450, dextróza, 
antioxidant E 300, extrakty koření, barvivo E 120), jedlá sůl, konzervant E 250, jedlé střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g."

Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g.tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 52%, vepřové sádlo, pitná voda, sýr eidam 8% (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 
466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, cukr, antioxidant E 316, aroma, koření, extrakty koření, barvivo E 120, modifikovaný škrob, paprikový 
extrakt, kvasničný extrakt, jedlé střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1253kJ/303kcal; Tuky: 26,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,1 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 11,4 g; Sůl: 2,5g.
           

Papriková klobása tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 55%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, jedlá sůl,  antioxidant E 301, kvasnicový extrakt, stabilizátory E 450, 
E 451, barviva E 160c, E 120, extrakty koření), zahušťující směs (vláknina), nástřiková směs  (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E 301), 
vepřové střívko  Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 870 kJ/209 kcal; Tuky: 16,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6,2 g; Sacharidy: 5,6 g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 10,3 g; Sůl: 2,5 g.

Debrecínské párky
extra

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 66%, pitná voda, hovězí maso 14%, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící   přípravek  (koření, stabilizátor E 451, antioxidant E 301), česnek, skopové střívko 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1271 kJ/ 307kcal; Tuky: 27g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,5 g; Sacharidy: 3,0 g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 13 g; Sůl: 2,0 g.

Párky se sýrem tepelně 
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 52%, vepřové sádlo, pitná voda, sýr eidam 8% (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 
466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, cukr, antioxidant E 316, aroma, koření, extrakty koření, barvivo E 120, modifikovaný škrob, paprikový 
extrakt, kvasničný extrakt, jedlé střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1253kJ/303kcal; Tuky: 26,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,1 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 11,4 g; Sůl: 2,5g.
           

Párky se sýrem
200g

tepelně 
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 52%, vepřové sádlo, pitná voda, sýr eidam 8% (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 
466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, cukr, antioxidant E 316, aroma, koření, extrakty koření, barvivo E 120, modifikovaný škrob, paprikový 
extrakt, kvasničný extrakt, jedlé střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1253kJ/303kcal; Tuky: 26,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,1 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 11,4 g; Sůl: 2,5g.
           

Pikantní klobása
špejlovaná

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 61%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, koření, zelenina (cibule, pórek), vláknina, stabilizátor E250, E450; antioxidant E300; vepřové střívko.   Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 907 kJ/ 219 kcal; Tuky: 18,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,7 g; Sacharidy: 2,2 g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 10,9 g; Sůl: 2,7 g.

Šunkové párečky 200g tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 80%, vepřové sádlo, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátor E 451, koření, cukr, aroma, antioxidant E 316, jedlé střívko 
Bez lepku.  
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1384 kJ/334 kcal; Tuky: 30,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny:11,5 g; Sacharidy: 4,1 g, z toho cukry: 1,0 g; Bílkoviny: 12,0 g; Sůl: 2,2 g.



41216 72 hodin

42205 72 hodin

42203 72 hodin

42202 72 hodin

42204 72 hodin

42221 72 hodin

42108 Junior 72 hodin

42109 0°C až plus 5 °C 72 hodin

42111 72 hodin

72 hodin

42225 Vesnický salám 600g 72 hodin

42118 72 hodin

42127 Inovecký salám 72 hodin

46207 72 hodin

46204 Pizza sekaná 0°C až plus 5°C 72 hodin

44996 72 hodin

44118 72 hodin

Vídeňské párky
extra

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 64%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, kořenící přípravek (rostlinná vláknina, jedlá sůl, koření, stabilizátor E 450, dextróza, 
antioxidant E 300, extrakty koření, barvivo E 120), jedlá sůl, konzervant E 250, skopové střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g.

Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1116 kJ/269 kcal; Tuky: 22,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:8,2 g; Sacharidy: 5,4g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 11,5 g; Sůl: 2,2 g.Slovenský točený
salám

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 45%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), 
kořenící přípravek (stabilizátor E 451, dextróza, antioxidant E 300, živočišná bílkovina, extrakty koření), glukosa, barvivo E 120, česnek, vepřové střívko
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 936kJ/226kcal; Tuky: 18,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,9g; Sacharidy: 4,4g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 10,9 g; Sůl: 2,3g.

Špekáčkový pikantní
točený salám

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové a hovězí maso 70%, vepřové sádlo, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, kořenící přípravek (koření, stabilizátor E 451, dextróza, antioxidant E 316, extrakty koření), česnek, 
vepřové střívko
Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1433 kJ/346 kcal; Tuky: 31,6g , z toho nasycené mastné kyseliny: 10,5g; Sacharidy: 5,2g, z toho cukry: 0,6g; Bílkoviny: 10,5g; Sůl: 2,4g.

Šunkový točený 
salám

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 63%, pitná voda, hovězí maso 2%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory E 450, 
E 451, zahušťovadlo E 407, antioxidant E 316, barvivo E 120, živočišná bílkovina,  dextróza, aroma, česnek, koření, vepřové střívko      Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 511kJ/122 kcal; Tuky: 6g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,2g, Sacharidy: 4,2g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 12,8 g; Sůl: 2,4g.

Maďarský točený 
salám

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 62%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, koření, dextróza, stabilizátor E 451, antioxidant E 301, extrakty koření, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo 
E 407, vláknina, česnek, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, vepřové střívko. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 870 kJ/209 kcal; Tuky: 16,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny:6,2 g; Sacharidy: 5,6g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 10,3 g; Sůl: 2,5 g.

Polský točený
salám

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso a hovězí maso 80%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E 451, antioxidant, E 301, koření, dextróza, emulgátor E 471), sušená cibule, 
česnek, vepřové střívko.
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1068kJ/258kcal; Tuky: 22,2g, z toho nasycené mastné kyseliny: 7,1g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 12,7 g; Sůl: 2,4g.

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 42%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415),  jedlá sůl, 
konzervant E 250, kořenící přípravek  (stabilizátor E 450, cukr, koření, antioxidant E 301, aroma, barvivo E 120), česnek      Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1068kJ/258kcal; Tuky: 22,2g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6,2g; Sacharidy: 6,9g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 7,7 g; Sůl: 2,2g.

Gothajský salám tepelně
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 50%, vepřové  sádlo, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek 
(stabilizátor E 450, koření,  dextróza, jedlá sůl, antioxidant E 300, česnek, aroma, extrakty koření), zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), česnek    Bez lepku
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1326 kJ/321kcal; Tuky: 29g, z toho nasycené mastné kyseliny: 7,6 g; Sacharidy: 5,5g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 9,4g; Sůl: 2,1g.

Šunkový salám tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 63%, pitná voda, hovězí maso 2%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory E 450, 
E 451, zahušťovadlo E 407, antioxidant E 316, barvivo E 120, živočišná bílkovina,  dextróza, aroma, česnek, koření          Bez lepku
Střívko  není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 447 kJ/107 kcal; Tuky: 5,5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8g, Sacharidy: 3,8g, z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 12,5 g; Sůl: 2,3g.

42391 Zauzený šunkový 
salám

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5 °C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 63%, pitná voda, hovězí maso 2%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory E 450, 
E 451, zahušťovadlo E 407, antioxidant E 316, barvivo E 120, živočišná bílkovina,  dextróza, aroma, česnek, koření          Bez lepku
Střívko  není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 447 kJ/107 kcal; Tuky: 5,5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8g, Sacharidy: 3,8g, z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 12,5 g; Sůl: 2,3g.

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 60%, vepřové sádlo, hovězí maso 5%, maso strojně oddělené vepřové, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), vepřové srdce, škrob, jedlá 
sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E 451, dextróza, antioxidant: E 316, vepřová bílkovina, koření, extrakty koření), česnek
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1364kJ/330kcal; Tuky: 29g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,1g; Sacharidy: 5,7g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 11,5g; Sůl: 2,1g.

Šunkový nářez tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 63%, pitná voda, hovězí maso 2%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory E 450, 
E 451, zahušťovadlo E 407, antioxidant E 316, barvivo E 120, živočišná bílkovina,  dextróza, aroma, česnek, koření          Bez lepku
Střívko  není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 447 kJ/107 kcal; Tuky: 5,5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8g, Sacharidy: 3,8g, z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 12,5 g; Sůl: 2,3g.

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřové maso 68%, hovězí maso 12%, vepřové sádlo, pitná voda, škrob, jedlá sůl, koření, česnek, stabilizátor E 250; antioxidant E 316; aroma        Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1449 kJ/350 kcal; Tuky: 30,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 11,5 g; Sacharidy: 4,9 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 13,5 g; Sůl: 2,1 g.

Lahůdková sekaná
se sýrem

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 52 %, vepřové sádlo, pitná voda, sýr eidam 8,6 % (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor 
E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, cukr, antioxidant E 316, aroma, koření, extrakty koření, barviva E 120, E 150c, modifikovaný škrob, 
paprikový extrakt, kvasničný extrakt
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1253kJ/303kcal; Tuky: 26,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,1 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 11,4 g; Sůl: 2,5g.
           

tepelně
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Sekaná 83%, Vysočina 17%
Vepřové maso, vepřové sádlo, pitná voda, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), sýr eidam 7 % (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, 
mikrobiální syřidlo), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, paprikové floky, stabilizátory E 450, E 451, antioxidanty E 316, E 300, koření, aroma, glukosa, cukr, barvivo E 120, červená řepa, dextróza, 
modifikovaný škrob, zahušťovadlo E 407, extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt 
Obsah masa (vepřové, hovězí 62%)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1407kJ/340 kcal; Tuky: 30,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 10,2 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,7 g; Bílkoviny: 13 g; Sůl: 2,5g.

Dušená šunka
výběrová

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřová kýta 80%, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor E 250, E 451, zahušťovadlo E 407,  dextróza, antioxidant E 316, aroma 
Třída jakosti výběrová
Bez lepku
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 416 kJ/99kcal; Tuky: 2,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny:1 g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry: 0 g; Bílkoviny: 17,1 g; Sůl: 2,4 g.

Dušená šunka
nejvyšší jakosti

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 95 %, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (maltodextrin, dextróza, stabilizátor E 450, antioxidant E 301, extrakty koření)
Bez lepku.
Třída jakosti nejvyšší
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 387kJ/91 kcal; Tuky: 1g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g; Sacharidy: 2,4 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 18,2 g; Sůl: 1,9 g.



44980 72 hodin

44110 72 hodin

44111 72 hodin

44121 72 hodin

44146 72 hodin

44116 72 hodin

44120 Utopenci v aspiku 72 hodin

44119 Šunkový aspik 48 hodin

44179 72 hodin

44133 72 hodin

43103 6 dnů

43135 6 dnů

Vysočina 6 dnů

6 dnů

43211 6 dnů

53638 6 dnů

Šunkové 
koleno Premium

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 70%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant E 316, aroma), zahušťující směs 
(modifikovaný škrob E 1420, E 1422), kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření), barvivo E 120
Bez lepku. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 546 kJ/130 kcal; Tuky: 7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,5 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 14,1 g; Sůl: 2,5 g.

Anglická
slanina

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřový bok bez kosti 92%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), zahušťující směs (modifikovaný škrob E 1422), kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření), škrob, barvivo E 150 c
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1358 kJ/328 kcal; Tuky: 30,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 2,6 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 12,0 g; Sůl: 2,2 g.
 

Moravské uzené
maso  

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřová kýta bez kosti 75%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E 301),  zahušťující 
směs (modifikovaný škrob E 1420), škrob, barvivo E 150c, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 613 kJ/147 kcal; Tuky: 9,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,9 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 14,7 g; Sůl: 3 g.

Kladenská pečeně tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřová pečeně bez kosti 78%,  pitná voda,  jedlá sůl, konzervant E 250 , nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant 
E 301), zahušťující směs (modifikovaný škrob E 1420), škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření),česnek
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 371 kJ/88 kcal; Tuky:1,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,6 g; Sacharidy: 2,3 g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 16,1 g; Sůl: 2,5 g.

Kladenský
česnekový bok

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřový bok bez kosti 92%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, česnekové floky 3,5%, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), zahušťující směs (modifikovaný škrob E 1422), kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1358 kJ/328 kcal; Tuky: 30,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 2,6 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 12,0 g; Sůl: 2,2 g.

Bok v pepři tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřový bok bez kosti 92%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), zahušťující směs (modifikovaný škrob E 1422), kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření), pepř 2,5%
Bez lepku. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1358 kJ/328 kcal; Tuky: 30,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 2,6 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 12,0 g; Sůl: 2,2 g.

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

ASPIK 41% (voda, ocet kvasný lihový, vepřová želatina, sůl), UZENINA 38%  [drůbeží strojně oddělené maso, vepřové sádlo, kůžová emulze (vepřová kůže, voda, sůl), voda, hovězí a vepřové 
maso, škrob bramborový, dusitanová směs (jedlá sůl, stabilizátor E 250), směs koření (koření, extrakty koření, stabilizátor E 450, E 451, dextróza, bramborový škrob, regulátor kyselosti E 575, E 
331, antioxidant E 300, E 301, cukr, palmový tuk zcela ztužený, barvivo karmína)], sterilovaná zelenina (cibule, okurky, paprika, ocet kvasný lihový, sůl, regulátor kyselosti E 330, antioxidant E 300, 
sladidlo E 954, konzervant E 210, aroma)
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 547 kJ/131 kcal; Tuky: 9,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3,5 g; Sacharidy: 2,0 g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 9,7 g; Sůl: 1,7 g.

tepelně 
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Šunkový nářez 40% [vepřové maso 65%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250; nástřiková směs (stabilizátor E 451; dextróza, zahušťovadlo E 407; škrob, cukr, 
antioxidant E 316; aroma, modifikovaný škrob, extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)], pitná voda, sterilované okurky (okurky nakladačky, pitná voda, ocet kvasný, jedlá sůl, 
sladidlo: sukralóza, extrakty koření), sterilovaná červená paprika (červená paprika,  pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, extrakty koření, sladidlo: sacharin), vepřová želatina, ocet kvasný 
lihový (pitná voda, ocet kvasný lihový, estragonové aroma, barvivo E150c), koření, cukr, jedlá sůl, sušený ocet. 
Střívko není určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 292 kJ/69 kcal; Tuky: 1,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,5 g; Sacharidy: 2,1g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 12 g; Sůl: 1,8 g.

Šunka od kosti
standardní

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřová kýta bez kosti 83%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, dextróza,
antioxidant E 301), zahuštující směs ( modifikovaný škrob E 1420), škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek  (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)   Bez lepku
Třída jakosti standardní
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 722 kJ/174 kcal; Tuky: 13 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,3 g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 12,5 g; Sůl: 3 g.

Pirožkový bok tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku  

Vepřový bok bez kosti 92%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), zahušťující směs (modifikovaný škrob E 1422), kořenící přípravek  (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření), pokryv (koření, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a 
vůni E 621, extrakty koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1358 kJ/328 kcal; Tuky: 30,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 2,6 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 12,0 g; Sůl: 2,2 g.

Turistický trvanlivý
salám

trvanlivý
tepelně
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění 
čerstvého vzduchu a rozvěšené, při 
teplotě 0°C až plus 20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,  škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), jedlá sůl, konzervant E250,  škrob, kořenící přípravek (koření, 
kvasnicový extrakt, antioxidant E 316, barvivo  E 150 d, extrakt koření), česnek. Na 100g výrobku bylo použito 115g masa. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1621 kJ/392kcal; Tuky: 34,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 11,5 g; Sacharidy: 2,2g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 17,4 g; Sůl: 3 g.

Selský salám trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátor E 326, kořenící přípravek (aroma, 
stabilizátor E 451, jedlá sůl, koření, antioxidant E 316), česnek    Bez lepku.
Na 100 g výrobku bylo použito 123 g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1722 kJ/416 kcal; Tuky: 37,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,3 g; Sacharidy: 3,3 g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 17,1 g; 
Sůl: 2,8 g.

43119
43219

trvanlivý
tepelně 
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění 
čerstvého vzduchu a rozvěšené, při 
teplotě 0°C až plus 20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda), jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, sůl, antioxidant E316, pepř černý, 
extrakty koření, přírodní aromatické látky) Bez lepku
Na 100g výrobku bylo použito 123 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1883 kJ/455kcal; Tuky: 42 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: < 0,5 g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 19 g; Sůl: 3 g.

43419
43619

Vysočina trvanlivý
tepelně 
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda), jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E450, sůl, antioxidant E316, pepř černý, 
extrakty koření, přírodní aromatické látky) Bez lepku
Na 100g výrobku bylo použito 123 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1883 kJ/455kcal; Tuky: 42 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: < 0,5 g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 19 g; Sůl: 3 g.

Terrano trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (regulátor kyselosti E 575, pepř, aroma, vepřová bílkovina, stabilizátor E 451, jedlá sůl, antioxidant E 301) 
   Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 127g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2046 kJ/495 kcal; Tuky: 45,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny:18,6 g; Sacharidy: 2 g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 19,3 g; Sůl: 3,5 g.

Poličan trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů                         
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1784 kJ/431kcal; Tuky: 37 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.



53440 6 dnů

53160 6 dnů

53441 6 dnů

53641 6 dnů

53161 6 dnů

53442 6 dnů

53644 6 dnů

53672 6 dnů

53612 Princ 6 dnů

53332 Princ  300g 6 dnů

53384 Princ v pepři  750g OA 6 dnů

53392 6 dnů

53524 10 dnů

10 dnů

10 dnů

53532 10 dnů

Poličan 350g trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301) , startovací kultura mikroorganismů
Na 100g výrobku bylo použito 128g masa. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1990 kJ/481kcal; Tuky: 43,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15 g; Sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 19,6 g; Sůl: 3,2 g.

Poličan trvanlivý
fermento-
vaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění 
čerstvého vzduchu a rozvěšené, při 
teplotě 0°C až plus 20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů                         
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1784 kJ/431kcal; Tuky: 37 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

Herkules 350g trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů  Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 128g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1854 kJ/449kcal; Tuky: 40,7g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15 g; Sacharidy: < 0,5 g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 20 g; Sůl: 3 g.

Herkules trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, barvivo E 120, E 162, maltodextrin, antioxidant E 316, kouřové aroma, 
droždí, dextróza), startovací kultura mikroorganismů, česnek    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 117g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1903kJ/460kcal; Tuky: 41,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,3 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 18,4 g; Sůl: 3,7 g.

Herkules trvanlivý
fermento-
vaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění 
čerstvého vzduchu a rozvěšené, při 
teplotě 0°C až plus 20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, barvivo E 120, E 162, maltodextrin, antioxidant E 316, kouřové aroma, 
droždí, dextróza), startovací kultura mikroorganismů, česnek    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 117g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1903kJ/460kcal; Tuky: 41,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny:  15,3 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 18,4 g; Sůl: 3,7 g.

Paprikáš 350g trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso,  vepřové  sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (paprika, koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů   Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 131g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2108 kJ/510 kcal; Tuky: 48,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny:  15,4 g; Sacharidy:1,4 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 17,7 g; Sůl: 3,1 g.

Bochánek Madrid trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, kořenící přípravek (cukr, rostlinná vláknina, dextróza, červená řepa, koření, aroma, antioxidant E 316, extrakty koření), jedlá sůl, konzervant 
E 250, startovací kultura mikroorganismů 
Na 100g výrobku bylo použito 115g masa.  Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1471 kJ/355 kcal; Tuky: 29,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 10 g; Sacharidy: 3,5 g, z toho cukry: 2,5 g; Bílkoviny: 19,6 g; Sůl: 3,4 g.

Chorizo trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C  min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, koření, sójová bílkovina, dextróza, stabilizátory E451, E250, cukr, antioxidanty  E331, E316, česnek, extrakty koření, barvivo E120, startovací kultura.  
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1672 kJ/403 kcal; Tuky: 33,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 11,8 g; Sacharidy: 1,7g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 23,5 g; Sůl: 4,0 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, hovězí maso, koření, aroma koření, antioxidant E 301, dextróza, extrakty ibišku, stabilizátor E 250, startovací kultura.  
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1940kJ/469kcal; Tuky:42,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,6 g; Sacharidy: 0,8g, z toho cukry: < 0,3 g; Bílkoviny:21,7  g; Sůl:3,8 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, hovězí maso, koření, aroma koření, antioxidant E 301, dextróza, extrakty ibišku, stabilizátor E 250, startovací kultura.  
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1940kJ/469kcal; Tuky:42,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,6 g; Sacharidy: 0,8g, z toho cukry: < 0,3 g; Bílkoviny:21,7  g; Sůl:3,8 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, pepř černý 4%, jedlá sůl, hovězí maso, vepřová želatina, koření, aroma koření, antioxidant E 301; dextróza, konzervant E262, E202; extrakty ibišku, pitná voda, 
stabilizátor E 250; startovací kultura.
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2133 kJ/515 kcal; Tuky: 45,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14,5 g; Sacharidy: 3,6 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 23,5 g; Sůl: 3,7 g. 

Pršut pečeně trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso ( pečeně ), pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (glukózový sirup, stabilizátor E 451, živočišná bílkovina, aroma, antioxidant E 301), ošetření povrchu (regulátor 
kyselosti E 262, E 330)     Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito  131g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 674 kJ/159 kcal; Tuky: 2,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,8 g; Sacharidy: 1,8 g, z toho cukry: 1,7 g; Bílkoviny: 32 g; Sůl:3,8 g.

Gombasecká klobása
170g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, cukr, extrakty koření, antioxidant E 300), směs barviv (barvivo E 160 c, slunečnicový olej), česnek, 
startovací kultura mikroorganismů, vepřové střívko    
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa.
Bez lepku.  
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2309 kJ/558kcal; Tuky: 50,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 17,7 g; Sacharidy: 1,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 24,8 g; Sůl: 3,5 g.

53525 Chamburizo klobása
170g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo,  jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek  (dextróza, koření , extrakty koření, sušená zelenina - česnek, antioxidant E 316), startovací kultura mikroorganismů, 
vepřové střívko 
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa.
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2207 kJ/ 534kcal; Tuky: 48,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,5 g; Sacharidy: 2 g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 21,9 g; Sůl: 3,5 g.

53230
53534

Uherská klobása
Uherská klobása
280g OA 

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, koření, maltodextrin, jedlá sůl, antioxidant E 301,  aroma), 
startovací kultura mikroorganismů, vepřové střívko       Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2152kJ/520kcal; Tuky: 47,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 17,0 g; Sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22,0 g; Sůl: 3,6 g.

Balaton klobása
280g OA 

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidanty E 316, E 300, přírodní aroma, jedlá sůl, chuťové látky, extrakty koření), 
startovací kultura mikroorganismů, vepřové střívko 
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1864 kJ/450kcal; Tuky: 37,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,7 g; Sacharidy: 1g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 26,1 g; Sůl: 4,4 g.



53460 10 dnů

53218 48 hodin

53252 Salámové korálky 0°C až plus 20°C 72 hodin

53119 Lucifer klobása 10 dnů

53251 Uherské jednohubky 10 dnů

50115 72 hodin

50108 72 hodin

72 hodin

72 hodin

50109 72 hodin

50421 72 hodin

62133

62117

62125

62126

53825 24 hodin

43806 24 hodin

43805 24 hodin

Princ klobása trvanlivý
fermento-
vaný

1°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, hovězí maso, dextróza, koření, extrakty koření, stabilizátor E 250, E 331, sušená zelenina (česnek), antioxidant E 301, aroma, barvivo E 120, startovací 
kultura, vepřové střívko.   Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 127 g masa. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2202kJ/532 kcal; Tuky: 48,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 18,2g; Sacharidy: 1,9g, z toho cukry: < 0,3 g; Bílkoviny: 22,5 g; Sůl: 3,9 g.

Bílá královna trvanlivý
fermento-
vaný

1°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, hovězí maso, dextróza, koření, extrakty koření, stabilizátor E 250, E 331, sušená zelenina (česnek), antioxidant E 301, aroma, barvivo E 120, startovací 
kultura, vepřové střívko.   
Povrchová úprava střívka: Složení: barvivo E171; vepřová želatina, stabilizátor E262; zahušťovadlo E 415. Vepřové střívko včetně jeho povrchové úpravy je jedlé.     Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 127 g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2081 kJ/ 503kcal; Tuky: 45,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,2 g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 22 g; Sůl: 3,9 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa,  antioxidant E 316, barvivo E 120) , startovací kultura mikroorganismů, 
jedlé střívko
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2236 kJ/540 kcal; Tuky: 48,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 19 g; Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 23,8 g; Sůl: 4,3 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo,  jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek  (dextróza, koření , extrakty koření, sušená zelenina - česnek, antioxidant E 316), startovací kultura mikroorganismů, 
vepřové střívko 
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa.
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2207 kJ/ 534kcal; Tuky: 48,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,5 g; Sacharidy: 2 g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 21,9 g; Sůl: 3,5 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, koření, maltodextrin, jedlá sůl, antioxidant E 301,  aroma), 
startovací kultura mikroorganismů, vepřové střívko       Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 136g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2152kJ/520kcal; Tuky: 47,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 17,0 g; Sacharidy: 2,3g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22,0 g; Sůl: 3,6 g.

Uzená vepřová
krkovice s kostí

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřová krkovice s kostí 84%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), česnek, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 522 kJ/125 kcal; Tuky: 6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,1 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 16,5 g; Sůl: 2,9 g.
   

Uzený vepřový
bok s kostí

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřový bok s kostí 88%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant 
E 316, aroma), česnek, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 934 kJ/225 kcal; Tuky: 17,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 2,6 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 14,1 g; Sůl: 2,2 g.

52602
52402

Uzená slanina
bez kůže

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové sádlo, jedlá sůl              Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 3398 kJ/826 kcal; Tuky: 91 g, z toho nasycené mastné kyseliny:  33,3 g; Sacharidy: < 0,5 g, z toho cukry: < 0,5  g; Bílkoviny: 2,6 g; 
Sůl: 3 g.

50106
50103

Uzené vepřové maso
s kostí od kýty

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do
data uvedeného na dodacím listě 

Vepřová kýta s kostí 84%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, 
dextróza, antioxidant E 301), maltodextrin, škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 607kJ/145 kcal; Tuky: 7,5g, z toho nasycené mastné kyseliny:  2,4 g; Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 18,2g; Sůl: 3,5g.

Uzené vepřové ocásky tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do
data uvedeného na dodacím listě 

Vepřová kýta s kostí 84%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, 
dextróza, antioxidant E 301), maltodextrin, škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 607kJ/145 kcal; Tuky: 7,5g, z toho nasycené mastné kyseliny:  2,4 g; Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 18,2g; Sůl: 3,5g.

Uzená kýta
bez kosti

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do 
data uvedeného 
na štítku   

Vepřová kýta bez kosti 75%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, modifikovaný škrob E 1422, zahušťovadlo E 407, dextróza, antioxidant E 301), zahušťující 
směs (modifikovaný škrob E 1420, E 1422), škrob, živočišná bílkovina, kořenící přípravek (extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 613 kJ/147 kcal; Tuky: 9,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,9 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 14,7 g; Sůl: 3 g.

Škvařené vepřové
sádlo
kbelík 2,5 kg

jedlý 
živočišný
tuk - sádlo

0°C až plus 15°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Jedlý živočišný tuk - vepřové sádlo škvařené
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 3960 kJ/ 896 kcal; Tuky: 99,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 68 g; Sacharidy: 0 g, z toho cukry: 0 g; Bílkoviny: 0,2 g; Sůl: 0 g.

Škvařené vepřové 
sádlo
vanička - 500g

jedlý 
živočišný
tuk - sádlo

0°C až plus 15°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Jedlý živočišný tuk - vepřové sádlo škvařené
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 3960 kJ/ 896 kcal; Tuky: 99,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 68 g; Sacharidy: 0 g, z toho cukry: 0 g; Bílkoviny: 0,2 g; Sůl: 0 g.

Pomazánka ze sádla- 
se škvarky, s příchutí 
pečeného masa 180g

upravený 
jedlý 
živočišný tuk

0°C až plus 15°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové škvařené sádlo (80%), vepřové škvarky (16%), jedlá sůl, aroma (obsahuje pšenici a sóju), kouřové aroma, cukr, sušený glukózový sirup
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 3461 kJ/ 841 kcal; Tuky: 90,06 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 32,07g; Sacharidy: 0,97 g, z toho cukry: < 0,30  g; Bílkoviny: 6,61 g; Sůl: 1,64 g.

Vepřové škvarky 
hřbetní 200g

jedlý 
živočišný tuk

do plus 21°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové sádlo
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2773 kJ/ 670 kcal; Tuky: 62 g, z toho nasycené mastné kyseliny:23 g; Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: 0 g; Bílkoviny: 28 g; Sůl: 0 g.

Poličan FIT kr. 
100g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 
301), startovací kultura mikroorganismů           Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 139g masa. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 1415 kJ/341kcal; Tuky 26g, z toho nasycené mastné kyseliny 9,2g; Sacharidy 0,8g, z toho cukry < 0,5g; Bílkoviny 25,8g; Sůl 3,6g. 

Vysočina FIT kr. 
100g OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (aroma, dextróza, koření, antioxidant E 316, extrakty koření, maltodextrin, barvivo E 120), česnek
Na 100g výrobku bylo použito 137 g masa.
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota 1180kJ/284kcal; Tuky 20,6g,  z toho nasycené mastné kyseliny 7,4g; Sacharidy 0,8g, z toho cukry < 0,5g; Bílkoviny 23,7g; Sůl 2,8g. 

Vysočina kr.
100g OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, stabilizátor 
E 451, koření, koncentrát z černé mrkve, antioxidant E 301, extrakty koření) 
 Bez lepku. Na 100g výrobku bylo použito  130g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1817 kJ/439 kcal; Tuky: 39 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,6 g; Bílkoviny: 20g; Sůl: 3 g.



43564 24 hodin

43824 24 hodin

43807 24 hodin

53822 24 hodin

53564 24 hodin

53823 24 hodin

53824 24 hodin

53565 24 hodin

53827 24 hodin

53826 24 hodin

53666 24 hodin

53828 24 hodin

53830 24 hodin

53829 24 hodin

53831 24 hodin

53847 Corrida kr. 75g OA 24 hodin

42809 24 hodin

42808 0°C až plus 5°C 24 hodin

42810 24 hodin

53726 Wingy Nature 70g OA 24 hodin

53727 Wingy Hot 70g OA 24 hodin

Vysočina krájená
cca 800g OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, stabilizátor 
E 451, koření, koncentrát z černé mrkve, antioxidant E 301, extrakty koření) 
 Bez lepku. Na 100g výrobku bylo použito  130g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1817 kJ/439 kcal; Tuky: 39 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,6 g; Bílkoviny: 20g; Sůl: 3 g.

Vysočina 1967 kr. 75g 
OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, koření    Bez lepku. Na 100g výrobku bylo použito 133 g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1925 kJ/465 kcal; Tuky: 41g, z toho nasycené mastné kyseliny:  14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: < 1 g; Bílkoviny: 22 g; Sůl: 2,8 g.

Terrano kr.
100g OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (regulátor kyselosti E 575, pepř, aroma, vepřová bílkovina, stabilizátor E 451, jedlá sůl, antioxidant E 301) 
 Bez lepku. Na 100g výrobku bylo použito 127g masa.  
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2046 kJ/495 kcal; Tuky: 45,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny:18,6 g; Sacharidy: 2 g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 19,3 g; Sůl: 3,5 g.

Herkules kr.
100g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů
 Bez lepku. Na 100g výrobku bylo použito 140g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1747 kJ/422kcal; Tuky: 36 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

Herkules krájený
cca 800g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů
Na 100g výrobku bylo použito 140g  masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1747 kJ/422kcal; Tuky: 36 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

Paprikáš kr.
100g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (paprika, koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů                                      
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1821 kJ/440kcal; Tuky: 38 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

Poličan kr.
100g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů                         
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1784 kJ/431kcal; Tuky: 37 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

Poličan krájený
cca 800g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů                         
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1784 kJ/431kcal; Tuky: 37 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,4 g.

DUO Poličan, Paprikáš
kr. 75g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Výrobek obsahuje Poličan krájený a Paprikáš krájený. 
Specifikace a analytické hodnoty -  viz. jednotlivé výrobky.

Lovecký salám kr.
75g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2060 kJ/498 kcal; Tuky: 44 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 23g; Sůl: 3,4 g.

Lovecký salám kráj.
cca 600g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2060 kJ/498 kcal; Tuky: 44 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14 g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 23g; Sůl: 3,4 g.

Bochánek Madrid kr. 
100g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, kořenící přípravek (cukr, rostlinná vláknina, dextróza, červená řepa, koření, aroma, antioxidant E 316, extrakty koření), jedlá sůl, konzervant 
E 250, startovací kultura mikroorganismů 
Na 100g výrobku bylo použito 115g masa.  Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1471 kJ/355 kcal; Tuky: 29,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 10 g; Sacharidy: 3,5 g, z toho cukry: 2,5 g; Bílkoviny: 19,6 g; Sůl: 3,4 g.

Princ v pepři kr. 
75g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, pepř černý 4%, jedlá sůl, hovězí maso, vepřová želatina, koření, aroma koření, antioxidant E 301; dextróza, konzervant E262, E202; extrakty ibišku, pitná voda, 
stabilizátor E 250; startovací kultura.
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa. Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2133 kJ/515 kcal; Tuky: 45,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14,5 g; Sacharidy: 3,6 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 23,5 g; Sůl: 3,7 g. 

Pršut pečeně kr.
75g OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso ( pečeně ), pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (glukózový sirup, stabilizátor E 451, živočišná bílkovina, aroma, antioxidant E 301), ošetření povrchu (regulátor 
kyselosti E 262, E 330)     Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito  131g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 674 kJ/159kcal; Tuky: 2,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,8g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry: 1,7 g; Bílkoviny: 32 g; Sůl: 3,8 g.

Šunka á la Carpaccio 
kr. 75g OA

tepelně 
neopraco-
vaný

0°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřová kýta 98%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, dextróza, pepř, česnek, stabilizátor E 451, antioxidant E 316, startovací kultura mikroorganismů. 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 480 kJ/113kcal; Tuky: 1,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,4 g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry:  < 0,5g; Bílkoviny: 23,4 g; Sůl: 3,6g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 5°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (pitná voda, fruktózový sirup, regulátor kyselosti E 330, aroma), startovací kultura mikroorganismů, česnek      Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 135g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1691 kJ/409kcal; Tuky: 36,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,5 g; Sacharidy: 0,9g, z toho cukry: 0,9g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 3,6g.

Gothajský salám kr.
100g OA

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso 62%, vepřové  sádlo, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek 
(stabilizátor E 450, jedlá sůl, koření,  dextróza, jedlá sůl, antioxidant E 300,česnek, aroma, extrakty koření), zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), česnek    Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1286 kJ/311kcal; Tuky: 27,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 7,6 g; Sacharidy: 5,5g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 9,6g; Sůl: 2,1g.

Junior kr.
100g OA

tepelně
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso 42%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), vepřové sádlo, škrob, zahušťující směs (vláknina, škrob, zahušťovadlo E 415), jedlá sůl, 
konzervant E 250, kořenící přípravek  (stabilizátor E 450, cukr, koření, antioxidant E 301, aroma, barvivo E 120), česnek      Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1068kJ/258kcal; Tuky: 22,2g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6,2g; Sacharidy: 6,9g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 7,7 g; Sůl: 2,2g.

Šunkový salám kr.
100g OA

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso 63%, pitná voda, hovězí maso 2%, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, stabilizátory E 450, 
E 451, zahušťovadlo E 407, antioxidant E 316, barvivo E 120, živočišná bílkovina,  dextróza, aroma, česnek, koření          Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 447 kJ/107 kcal; Tuky: 5,5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8g, Sacharidy: 3,8g, z toho cukry: 0,5g; Bílkoviny: 12,5 g; Sůl: 2,3g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 25°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa,  antioxidant E 316, barvivo E 120) , startovací kultura mikroorganismů, 
jedlé střívko
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2236 kJ/540 kcal; Tuky: 48,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 19 g; Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 23,8 g; Sůl: 4,3 g.

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 25°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa,  antioxidant E 316, barvivo E 120) , startovací kultura mikroorganismů, 
jedlé střívko
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2236 kJ/540 kcal; Tuky: 48,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 19 g; Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 23,8 g; Sůl: 4,3 g.



53722 Wingy BITS 70g OA 24 hodin

53756 6 dní

53757 6 dní

53758 6 dní

45325 ihned spotřebujte

45164 ihned spotřebujte

53181 Šunka á la Carpaccio 72 hodin

46406 72 hodin

46407 72 hodin

46408 0°C až plus 5°C 72 hodin

 

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 25°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, červená řepa,  antioxidant E 316, barvivo E 120) , startovací kultura mikroorganismů, 
jedlé střívko
Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. 
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2236 kJ/540 kcal; Tuky: 48,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 19 g; Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 1,2g; Bílkoviny: 23,8 g; Sůl: 4,3 g.

Kuřecí snack s příchutí 
uheráku 
100g VB

trvanlivý
fermento-
vaný

1°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Kuřecí stehna, vepřové sádlo, jedlá sůl, kořenící přípravek s příchutí Uheráku 0,7% [koření, aroma koření, jedlá sůl, antioxidant E 301]; dextróza, extrakty ibišku, stabilizátor E 250; startovací kultura, 
kolagenní střívko.
100 g výrobku bylo vyrobeno ze 120 g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2074 kJ/501 kcal; Tuky: 43,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,2 g; Sacharidy: 4,4 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 23,6 g; Sůl: 4,5 g. 

Kuřecí snack s příchutí 
nivy 100g VB

trvanlivý
fermento-
vaný

1°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Kuřecí stehna, vepřové sádlo, jedlá sůl, kořenící přípravek s příchutí Nivy 2% [sýrový prášek (sušený sýr, sušená syrovátka), dextróza, koření, aroma, antioxidant E 300, extrakty koření, rostlinné 
extrakty]; stabilizátor E 250; startovací kultura, kolagenní střívko. 
100 g výrobku bylo vyrobeno ze 120 g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2150 kJ/520 kcal; Tuky: 46,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14,7 g; Sacharidy: 0,5 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 25 g; Sůl: 3,8 g. 

Kuřecí snack s příchutí 
wasabi 
100g VB

trvanlivý
fermento-
vaný

1°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku

Kuřecí stehna, vepřové sádlo, jedlá sůl, kořenící přípravek s příchutí wasabi 1,9% [aroma, dextróza, přírodní aroma, koření (paprika sladká), antioxidant E 300; extrakty koření]; stabilizátor E 250; 
startovací kultura, kolagenní střívko. 100 g výrobku bylo vyrobeno ze 120 g masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1947 kJ/470 kcal; Tuky: 39,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,3 g; Sacharidy: 3,4 g, z toho cukry: 0,3 g; Bílkoviny: 24,3 g; Sůl: 4,3 g.

Tataráček tepelně
neopra-
covaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové maso 93%, jedlá sůl, cibule, koření, glukózový sirup, aroma, dextróza, extrakty koření, pitná voda, regulátor kyselosti E270; konzervant E 260; citrusová vláknina, antioxidant E 300; 
stabilizátor E250; startovací kultura. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1254 kJ/303 kcal; Tuky: 26 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,0 g; Sacharidy: 1,2 g, z toho cukry: <0,5 g; Bílkoviny: 16 g; Sůl: 2,4 g.

Čajový salám tepelně
neopra-
covaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřové sádlo, vepřové maso 44%, jedlá sůl, pitná voda, cukr vanilinový, koření, extrakty koření, stabilizátor E 250, regulátor kyselosti E 575, antioxidant E  301, E 392, dextróza, aroma, kouřové 
aroma, řepkový olej, barvivo E 160c, startovací kultura     Bez lepku
Střívko není určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2072 kJ/503 kcal; Tuky: 51,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 20,9 g; Sacharidy: 1,1 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 9,8 g; Sůl: 2,5 g. 

tepelně
neopra-
covaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Vepřová kýta 98%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, dextróza, pepř, česnek, stabilizátor E 451, antioxidant E 316, startovací kultura mikroorganismů. 
Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 480 kJ/113 kcal; Tuky: 1,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,4 g; Sacharidy: 1,8g, z toho cukry:  < 0,5 g; Bílkoviny: 23,4 g; Sůl: 3,6g.

Bavorská sekaná 200g tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 45%, pitná voda, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, sušená zelenina, koření, 
antioxidant E 316, aroma, extrakty koření, zahušťovadlo E 407
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 937kJ/226kcal; Tuky: 18,5g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,8 g; Sacharidy: 4,1g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 10,7 g; Sůl: 2,5g.

Lahůdková sekaná
se sýrem 200g

tepelně
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 52 %, vepřové sádlo, pitná voda, sýr eidam 8,6 % (pasterizované mléko, jedlá sůl, sýrařské kultury, mikrobiální syřidlo), upravené vepřové kůže (vepřové kůže, pitná voda, stabilizátor 
E 466), jedlá sůl, konzervant E 250, škrob, stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, cukr, antioxidant E 316, aroma, koření, extrakty koření, barvivo E 120, modifikovaný škrob, paprikový 
extrakt, kvasničný extrakt
Bez lepku
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1253kJ/303kcal; Tuky: 26,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,1 g; Sacharidy: 3,9g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 11,4 g; Sůl: 2,5g.
           

Krahulecká sekaná 
200g

tepelně
opracovaný

spotřebujte do data uvedeného 
na štítku   

Vepřové maso 71%, hovězí maso 23%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (stabilizátor E 451, jedlá sůl, česnek, antioxidant E 301, pepř,  paprika, dextróza, extrakty 
koření), česnek
Bez lepku.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1498 kJ/362kcal; Tuky: 32,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny:9,5 g; Sacharidy: 4,4g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 13,1 g; Sůl: 2,4 g.



Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., č.p. 10  588 56   Krahulčí - Výrobky provozu Vysočina Hodice
Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV

139010 72 hodin

44214 72 hodin

211111 6 dnů

213111 6 dnů

213311 6 dnů

214251 6 dnů

215210 6 dnů

6 dnů

213141 6 dnů

213151 6 dnů

215221 6 dnů

43638 6 dnů

411111 6 dnů

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Datum 
použitelnosti,
minimální
trvanlivost

Po nakrojení nebo 
rozbalení 
spotřebujte do

Složení

Vídeňský salám tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
dodacím listě 

Vepřové maso 69%, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,  škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), pitná voda, hovězí maso 7%, škrob,  jedlá sůl, konzervant E250,  
kořenící přípravek (extrakty koření, aroma, stabilizátor: E 450, E 451, antioxidant E 316), česnek.  Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1287 kJ/311kcal; Tuky: 27,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,1 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: < 0,5g; Bílkoviny: 13,5g; Sůl:2,2g.

Dušená šunka 
standardní

tepelně 
opracovaný

0°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného 
na štítku 

Vepřové maso 62%, pitná voda,  bramborový škrob, jedlá sůl (konzervant E250), nástřikový přípravek (stabilizátor E 450, E451, zahušťovadlo E 407, živočišná bílkovina, dextróza, regulátor kyselosti 
E331, antioxidant E 316, aroma, barvivo E 120), kořenící přípravek (bramborový škrob, látky zvýrazňující chuť a vůni E 621, E635, glukózový sirup, extrakty koření). Bez lepku. Třída jakosti 
standardní.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 334 kJ/79 kcal; Tuky: 1,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,8g; Sacharidy: 2,9 g, z toho cukry: 0,4 g; Bílkoviny: 12,7 g; Sůl: 2,6g.

Turistický trvanlivý
salám OA

trvanlivý
tepelně 
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, upravené vepřové kůže (vepřové kůže,  škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), jedlá sůl, konzervant E250,  škrob, kořenící přípravek (koření, 
kvasnicový extrakt, antioxidant E 316, barvivo  E 150 d, extrakt koření), česnek. Na 100g výrobku bylo použito 115g masa. Bez lepku.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1621 kJ/392kcal; Tuky: 34,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 11,5 g; Sacharidy: 2,2g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 17,4 g; Sůl: 3 g.

Vysočina trvanlivý
tepelně 
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E 450, regulátor kyselosti E 338), stabilizátor E 326, jedlá sůl, konzervant E 250, 
škrob, kořenící přípravek (koření a extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, cukr, antioxidant E 315, aroma, barvivo E 120),  česnek.    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 112g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1879 kJ/454kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 17,3g; Sůl: 3g.

Vysočina půlená trvanlivý
tepelně 
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E 450, regulátor kyselosti E 338), stabilizátor E 326, jedlá sůl, konzervant E 250, 
škrob, kořenící přípravek (koření a extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, cukr, antioxidant E 315, aroma, barvivo E 120),  česnek.    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 112g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1879 kJ/454kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 17,3g; Sůl: 3g.

Selský salám 
půlený VB

trvanlivý
tepelně 
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřová kůže, škrob, stabilizátor E450, regulátor kyselosti E338), stabilizátor E326, jedlá sůl, konzervant E250, škrob, kořenící 
přípravek (aroma, stabilizátor E451, sůl, koření (černý pepř), antioxidant E316), česnek. Bez lepku.
Na 100 g výrobku bylo použito 94 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1809kJ/437kcal; Tuky: 40g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,8g; Sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 16,8g; Sůl: 3,0 g.

Hodická Vysočina 
1967

trvanlivý
tepelně 
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250,  koření      Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 133 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1925 kJ/465 kcal; Tuky: 41g, z toho nasycené mastné kyseliny:  14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: < 1 g; Bílkoviny: 22 g; Sůl: 2,8 g.

43121
43221

Vysočina Dobrý výběr trvanlivý
tepelně 
opracovaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E 450, regulátor kyselosti E 338), stabilizátor E 326, jedlá sůl, konzervant E 250, 
škrob, kořenící přípravek  (koření a extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, cukr, antioxidant E 315, aroma, barvivo E 120), česnek       Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 112g masa.  
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1879 kJ/454kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9g; Sacharidy: 2g, z toho cukry:1,1 g; Bílkoviny: 17,3g; Sůl: 3g.

Vysočina 300g VB trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E 450, regulátor kyselosti E 338), stabilizátor E 326, jedlá sůl, konzervant E 250, 
škrob, kořenící přípravek (koření a extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, cukr, antioxidant E 315, aroma, barvivo E 120),  česnek.    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 112g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1879 kJ/454kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 17,3g; Sůl: 3g.

Vysočina  750g VB trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, upravené vepřové kůže (vepřové kůže, škrob, stabilizátor E 450, regulátor kyselosti E 338), stabilizátor E 326, jedlá sůl, konzervant E 250, 
škrob, kořenící přípravek (koření a extrakty koření, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, cukr, antioxidant E 315, aroma, barvivo E 120),  česnek.    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 112g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1879 kJ/454kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,9 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 17,3g; Sůl: 3g.

Hodická Vysočina 1967
tubus 650g VB

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, koření    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 133 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1925 kJ/465 kcal; Tuky: 41g, z toho nasycené mastné kyseliny:  14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: < 1 g; Bílkoviny: 22 g; Sůl: 2,8 g.

Hodická Vysočina 
1967     OA

trvanlivý
tepelně
opracovaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E 250, koření   Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 133 g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1925 kJ/465 kcal; Tuky: 41g, z toho nasycené mastné kyseliny:  14 g; Sacharidy: 2g, z toho cukry: < 1 g; Bílkoviny: 22 g; Sůl: 2,8 g.

Lovecký salám trvanlivý
fermento-
vaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, koření, sušený česnek, antioxidant E316, jedlá sůl, extrakty koření), startovací kultura 
mikroorganismů    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2117 kJ/512kcal; Tuky: 46 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,2g.



53404 6 dnů

415211 6 dnů

419211 6 dnů

420212 6 dnů

420232 6 dnů

421253 6 dnů

53396 6 dnů

415441 6 dnů

419243 6 dnů

428041 Výrobek obsahuje 1 ks Paprikáše, 1 ks Poličanu, 1 ks Saturnu.

53649 6 dnů

Lovecký salám 220g 
OA

trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (dextróza, koření, sušený česnek, antioxidant E316, jedlá sůl, extrakty koření), startovací kultura 
mikroorganismů    Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 125g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2117 kJ/512kcal; Tuky: 46 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 14g; Sacharidy: 2,4g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 22g; Sůl: 3,2g.

Poličan trvanlivý
fermento-
vaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250,  kořenící přípravek (koření a extrakty koření, barvivo E 120, E 162, maltodextrin, dextróza, antioxidant E 316),  startovací 
kultura mikroorganismů, česnek.   Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 122g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1934 kJ/468 kcal; Tuky: 42,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 16,4 g; Sacharidy: 1,7g, z toho cukry: < 0,5g; Bílkoviny: 18,7g; Sůl: 3,1g.

Herkules trvanlivý
fermento-
vaný

Skladujte v temných, chladných, suchých 
prostorách, při mírném proudění čerstvého 
vzduchu a rozvěšené, při teplotě 0°C až plus 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na dodacím listě   

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250,  kořenící přípravek (koření, barvivo E 120, E 162, maltodextrin, antioxidant E 316, kouřové aroma, droždí, 
dextróza), startovací kultura mikroorganismů, česnek     Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 117g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1903 kJ/460kcal; Tuky: 41,8g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,3 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 1,1g; Bílkoviny: 18,4g; Sůl: 3,7g.

Paprikáš OA trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250,  kořenící přípravek (koření, barvivo paprikový extrakt, česnek, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, dextróza, 
glukózový sirup, antioxidant E 316), česnek, startovací kultura mikroorganismů.     Bez lepku.
Na 100g výrobku  bylo použito 124g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1916kJ/463kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,6 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 18,9g; Sůl: 3,5g.

Paprikáš VB trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250,  kořenící přípravek (koření, barvivo paprikový extrakt, česnek, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621, dextróza, 
glukózový sirup, antioxidant E 316), česnek, startovací kultura mikroorganismů.     Bez lepku.
Na 100g výrobku  bylo použito 124g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1916kJ/463kcal; Tuky: 41,9g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15,6 g; Sacharidy: 2,7g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 18,9g; Sůl: 3,5g.

Corrida salám OA trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (pitná voda, fruktózový sirup, regulátor kyselosti E 330, aroma), startovací kultura mikroorganismů, česnek      Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 135g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1691 kJ/409kcal; Tuky: 36,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,5 g; Sacharidy: 0,9g, z toho cukry: 0,9g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 3,6g.

Hodický špek trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso (vepřový bok bez kosti), jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (antioxidant E 301, dextróza, koření)       Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 95% masa.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1844 kJ/446 kcal; Tuky: 41,4g, z toho nasycené mastné kyseliny: 11,5 g; Sacharidy: 1,5g, z toho cukry: 1g; Bílkoviny: 16,7g; Sůl: 4,5g.

Poličan 350g VB trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301) , startovací kultura mikroorganismů  Bez lepku
Na 100g výrobku bylo použito 128g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1990 kJ/481kcal; Tuky: 43,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15 g; Sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 0,8 g; Bílkoviny: 19,6 g; Sůl: 3,2 g.

Herkules 350g VB trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do
data uvedeného 
na štítku 

Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření, dextróza, antioxidant E 301), startovací kultura mikroorganismů  Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 128g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1854 kJ/449kcal; Tuky: 40,7g, z toho nasycené mastné kyseliny: 15 g; Sacharidy: < 0,5 g, z toho cukry: < 0,5 g; Bílkoviny: 20 g; Sůl: 3 g.

Kazeta TRIO Kmotr 
750g VB

trvanlivý
fermento-
vaný

Nemusí být skladováno při chladírenských 
teplotách. 
Po rozbalení uchovejte při teplotě od 0°C do 
20°C

min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

po rozbalení 7 dnů, 
po nakrojení  3 dnů

Paprikáš 250g
Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, vepřové kůže, koření, extrakty koření, dextróza, startovací kultura mikroorganismů, antioxidant E 316, konzervant E 250. Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 127g masa. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2136 kJ/517 kcal; Tuky: 48 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 16 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 20 g; Sůl: 3,0g.

Poličan 250g
Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, vepřové  kůže, dextróza, maltodextrin, koření , extrakty koření, startovací kultura mikroorganismů, barvivo E 162, konzervant E 250, antioxidant 
E 316. Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 131g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2136 kJ/517 kcal; Tuky: 48 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 16 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 20 g; Sůl: 3,0g.

Saturn 250g
Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, vepřové kůže, koření, extrakty koření, zelený pepř (1,8%), dextróza, extrakt z červeného vína a červené řepy, startovací  kultura 
mikroorganismů, konzervant E 250, antioxidant E 316, barvivo E 120, karamel.    Bez lepku
Na 100g výrobku bylo použito 120g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 2136 kJ/517 kcal; Tuky: 48 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 16 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 20 g; Sůl: 3,0g.

Fiesta salám OA trvanlivý
fermento-
vaný

0°C až plus 20°C min. trvanlivost do data 
uvedeného na štítku 

Vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E 250, kořenící přípravek (koření a extrakty koření, dextróza, extrakt červené řepy, extrakt vína, antioxidant E 316, barvivo E 120, E 150c, česnek), startovací 
kultura mikroorganismů. Bez lepku.
Na 100g výrobku bylo použito 135g masa.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1691 kJ/409kcal; Tuky: 36,3g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,5 g; Sacharidy: 0,9g, z toho cukry: 0,9g; Bílkoviny: 19,5g; Sůl: 3,6g.
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Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV

44216 Pulled pork 400g

44318 Moravský vrabec 300g 

44313 Vepřová líčka 300g

44314 Hovězí líčka 300g

44315 Dančí kostky 300g

44316 Trhané vepřové 300g

44317 Kuřecí Gyros 300g

 

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Datum 
použitelnosti,
minimální
trvanlivost

Po nakrojení nebo 
rozbalení 
spotřebujte do

Složení

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Vepřová plec 96%, koření a byliny, česnek, jedlá sůl, cukr, glukózový sirup.
Doporučení k přípravě: maso vyjmeme ze sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Zahříváme 3 minuty při středním ohřevu (600 W). Po ohřevu vyjmeme z mikrovlnné trouby. Maso pomocí 
dvou vidliček roztrháme na jemná vlákna a promícháme se šťávou. Natrhané maso na talíři vložíme opět do mikrovlnné trouby a při středním ohřevu zahříváme 3 minuty. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 629 kJ/150 kcal; Tuky: 7,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,4 g; Sacharidy: 1,1 g, z toho cukry: 1,0 g; Bílkoviny: 20,2 g; Sůl: 1,5 g.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Vepřové maso 92%, předsmažená cibule 6% (cibule, olivový olej), jedlá sůl, řepkový olej, koření 0,4%, česnek sušený, pitná voda.
Doporučení k přípravě:
V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 6 minut při středním ohřevu (700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 25 minut. V případě potřeby lehce 
podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu 18-20 minut. 
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 731 kJ/ 175 kcal; Tuky: 10,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,3 g; Sacharidy: 0,6 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 19,1 g; Sůl: 1,5 g.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Vepřová líčka 90%, cibule, mrkev sušená, jedlá sůl, koření 0,3%, česnek sušený 0,1%, pastiňák sušený, rajčata, olivový olej, pitná voda.
Doporučení k přípravě: 
V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 6 minut při středním ohřevu (700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 25 -30 minut. V případě potřeby 
lehce podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu cca 18 - 20 minut. 
Na grilu: Maso vyjmeme z varného sáčku a grilujeme na nepřímém ohni. Respektujeme zkušenosti s vlastním grilem.
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 642kJ/154 kcal; Tuky: 8,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3,0 g; Sacharidy: 1,3g, z toho cukry: 0,7 g; Bílkoviny: 17,3 g; Sůl: 1,4 g. 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Hovězí líčka 80%, červené víno (obsahuje oxid siřičitý), cibule, mrkev sušená, jedlá sůl, pastiňák sušený, koření 0,2%, olivový olej.
Doporučení k přípravě: 
V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 6 minut při středním ohřevu (700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 25 -30 minut. V případě potřeby 
lehce podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu cca 18 - 20 minut. 
Na grilu: Maso vyjmeme z varného sáčku a grilujeme na nepřímém ohni. Respektujeme zkušenosti s vlastním grilem.
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 576 kJ/137 kcal; Tuky: 5,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8 g; Sacharidy: 1,7 g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 20,0 g; Sůl: 0,8 g. 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Maso daňka 95%, cibule restovaná, bylinky a koření 1,4%, česnek sušený, jablka sušená, brusinky sušené, pórek sušený, jedlá sůl.
Doporučení k přípravě: 
V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 6 minut při středním ohřevu (700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 25 -30 minut. V případě potřeby 
lehce podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu cca 18 - 20 minut. 
Na grilu: Maso vyjmeme z varného sáčku a grilujeme na nepřímém ohni. Respektujeme zkušenosti s vlastním grilem.
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 424 kJ/100 kcal; Tuky: 1,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,4 g; Sacharidy: 0,9 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 20,8 g; Sůl: 1,7 g. 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného  
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Vepřové maso 96%, koření 1,3%, česnek sušený 0,3%, cibule sušená, dextróza, třtinový cukr, mořská sůl, jedlá sůl, přírodní aroma, extrakty koření, kouřové aroma. 
Doporučení k přípravě: V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 6 minut při středním ohřevu 
(700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 25 -30 minut. V případě potřeby 
lehce podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu cca 18 - 20 minut. 
Na grilu: Maso vyjmeme z varného sáčku a grilujeme na nepřímém ohni. Respektujeme zkušenosti s vlastním grilem.
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 565 kJ/135 kcal; Tuky: 5,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,8 g; Sacharidy: 1,1 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 20,4 g; Sůl: 1,9 g. 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného
na štítku  

Po otevření vnitřního 
obalu (varného 
sáčku) ihned 
spotřebujte

Kuřecí maso 92%, předsmažená cibule (cibule, olivový olej) 2,8%, řepkový olej, sušené paprikové floky (červené a zelené), jedlá sůl, koření 0,6%, česnek sušený, pitná voda.
Doporučení k přípravě:
V mikrovlnné troubě: Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku na talíř a vložíme do mikrovlnné trouby. Talíř zakryjeme poklopem a ohříváme 5 minut při středním ohřevu (700W).  
V pečící troubě: Troubu předehřejeme na 220˚C. Maso se šťávou vyjmeme z varného sáčku a vložíme do zapékací nádoby. Nádobu zakryjeme a pečeme po dobu 15 minut. V případě potřeby lehce 
podlijeme vodou. 
V hrnci: Maso vložíme ve varném sáčku do hrnce s vroucí vodou a vaříme po dobu 11-13 minut. 
Na grilu: Maso vyjmeme z varného sáčku a grilujeme na nepřímém ohni. Respektujeme zkušenosti s vlastním grilem. 
Doba přípravy se může lišit v závislosti na typu spotřebiče.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 632 kJ/ 151 kcal; Tuky: 7,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,2 g; Sacharidy: <0,5 g, z toho cukry: <0,5 g; Bílkoviny: 19,5 g; Sůl: 1,6 g. 



Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., č.p. 10  588 56   Krahulčí - Vařená výroba
Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV

45126 48 hodin

45123 48 hodin

51184 ihned spotřebujte

45111 48 hodin

45125 48 hodin

45272 48 hodin

45163 48 hodin

45366 24 hodin

45145 24 hodin

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Datum 
použitelnosti

Po nakrojení nebo 
rozbalení 
spotřebujte do

Složení

Selská tlačenka cca 2,5 
kg

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 52%, pitná voda, vepřové kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, sušená zelenina (česnek, cibule), koření.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 791 kJ/191kcal; Tuky: 15 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,4 g; Sacharidy: 1,2g, z toho cukry: 0,9 g; Bílkoviny: 12,7 g; Sůl: 1,8g.

Selská tlačenka cca 1,3 
kg

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 36%, pitná voda, vepřová srdce, vepřové kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, sušená zelenina (česnek, cibule), koření.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 795 kJ/191kcal; Tuky: 14,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,4 g; Sacharidy: 0,9g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 14,3 g; Sůl: 1,4g.

Dršťková polévka
500g kal.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Pitná voda, hovězí dršťky 24 %, kořenící přípravek (kukuřičná mouka, jedlá sůl, koření, škrob, zahušťovadla E 412, E 415; sušená zelenina, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621; extrakty 
koření); vepřové kůže, vepřové sádlo, cibule, jedlá sůl, konzervant E 262.  Doporučení k přípravě: po vyjmutí z obalu zřeďte v poměru 1:1 vodou, krátce povařte a popřípadě dochuťte. Střívko není 
určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 350 kJ/ 84 kcal; Tuky: 3,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,3 g; Sacharidy: 5,7 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 6,4 g; 
Sůl: 2,4 g. 

Játrová cihla tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřová játra 45%, vepřové maso 30%, vepřové sádlo, škrob, pitná voda, jedlá sůl, koření, cukr, stabilizátor E 250, sušený glukózový sirup, extrakt pečené cibule, slunečnicový olej, konzervant E 
262.
Obal výrobku není určen ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1383 kJ/334 kcal; Tuky: 30,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,9 g; Sacharidy: 2,0 g, z toho cukry: 1,4 g; Bílkoviny: 13,2 g; Sůl: 2,3 g.

Játrový hřbet tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 29%, vepřové sádlo, vepřová játra 22%, pitná voda, sušené odtučněné mléko , jedlá sůl, vepřové kůže, stabilizátory E 250, E 450, sušená zelenina (cibule), koření, extrakty koření, 
škrob, vepřová bílkovina, cukr, maltodextrin.
Obal výrobku není určen ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g:  Energetická hodnota: 1500 kJ/362 kcal; Tuky: 32,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 9,8 g; Sacharidy: 3,6 g, z toho cukry: 3,6 g; Bílkoviny: 15,0 g; Sůl: 1,9 g.

Játrový bloček 
330g kal.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřová játra 44%, vepřové maso 30%, vepřové sádlo, pitná voda, jedlá sůl, koření, škrob, stabilizátor E250, E262, E404, cukr, rostlinná vláknina, sušený glukózový sirup, extrakt pečené cibule, 
slunečnicový olej.
Obal výrobku není určen ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1036 kJ/250 kcal; Tuky: 21,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6,6 g; Sacharidy: 4,1 g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 10,9 g; Sůl: 1,8 g.

Játrový salám 
Labužník  cca 400g

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové sádlo, vepřová játra 30%, vepřové maso 20%, pitná voda, škrob, jedlá sůl, koření, extrakty koření, dextróza, sušený glukózový sirup, extrakt pečené cibule, slunečnicový olej, emulgátor E 
472c, stabilizátor E 250, antioxidant E 300.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1485 kJ/360 kcal; Tuky: 34,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 12,5 g; Sacharidy: 1,4 g, z toho cukry: 1,1 g; Bílkoviny: 10,4 g; Sůl: 1,7 g.

Tlačenka venkovská 
krájená 200g 
(2 plátky)

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 33%, vepřová srdce, pitná voda, vepřové kůže, jedlá sůl, koření, česnek. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 463 kJ/111 kcal; Tuky: 6,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,1 g; Sacharidy: 0,6g, z toho cukry: 0,4 g; Bílkoviny: 12,9 g; Sůl: 1,7g.

Tlačenka šunková 
krájená 200g 
(2 plátky)

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Šunkový nákroj 49% [vepřové maso 65%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant E 316, aroma, 
modifikovaný škrob, extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)], pitná voda, vepřová srdce, vepřové kůže, vepřová želatina, jedlá sůl, koření, česnek.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 425 kJ/101 kcal; Tuky: 4,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,8 g; Sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 13,8 g; Sůl: 2,3 g. 



 Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., č.p. 10  588 56   Krahulčí - Vařená výroba
Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV

45705 Jaternice 48 hodin

45708 Jelítka 48 hodin

45348 Jaternicový prejt 400g 48 hodin

45349 Jelítkový prejt 400g 48 hodin

45123 48 hodin

45166 48 hodin

45141 48 hodin

51184 ihned spotřebujte

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Datum 
použitelnosti

Po nakrojení nebo 
rozbalení 
spotřebujte do

Složení: 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 30%, pitná voda, vepřové kůže; strouhanka [pšeničná mouka (lepek), pitná voda, droždí, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), řepkový olej]; vepřové sádlo, vepřová játra 
5%, jedlá sůl, koření, česnek, vepřové střívko.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 788 kJ/189 kcal; Tuky: 10,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,4 g; Sacharidy: 10,8g, z toho cukry: 1,3 g; Bílkoviny: 12,7 g; Sůl: 1,8 g.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 31%, ječné kroupy (lepek), vepřová  krev, pitná voda, vepřové sádlo, vepřové droby, vepřové kůže, jedlá sůl, koření, extrakty koření, aroma, vepřové střívko. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 685 kJ/164kcal; Tuky: 9,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,7 g; Sacharidy: 8,7g, z toho cukry:1,2 g; Bílkoviny: 11,8 g; Sůl: 1,4 g.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 39%, pitná voda, vepřové droby, vepřové sádlo, vepřová játra 7%; strouhanka [pšeničná mouka (lepek), pitná voda, droždí, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, jodičnan draselný), řepkový 
olej];  vepřové kůže, jedlá sůl, koření, česnek
Střívko není určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 785 kJ/188 kcal; Tuky: 12,8 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 3,8 g; Sacharidy: 5,5 g, z toho cukry: 1,6 g; Bílkoviny: 12,8 g; Sůl: 1,6 g.

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 44%, vepřová  krev 14%, strouhanka [pšeničná mouka (lepek), pitná voda, droždí, jedlá sůl s jodem (sůl, jodičnan draselný), řepkový olej]; pitná voda, vepřové sádlo, vepřové kůže, 
jedlá sůl, koření, sušená zelenina (cibule).
Střívko není určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1003 kJ/241 kcal; Tuky: 16,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,4 g; Sacharidy: 7,2 g, z toho cukry: 1,5 g; Bílkoviny: 16,3 g; Sůl: 1,5 g.

Selská tlačenka cca 1,3 
kg

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 36%, pitná voda, vepřová srdce, vepřové kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, sušená zelenina (česnek, cibule), koření.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 795 kJ/191kcal; Tuky: 14,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,4 g; Sacharidy: 0,9g, z toho cukry: 0,6 g; Bílkoviny: 14,3 g; Sůl: 1,4g.

Tlačenka venkovská 
cca 1,3 kg

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Vepřové maso 33%, vepřová srdce, pitná voda, vepřové kůže, jedlá sůl, koření, česnek. 
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 463 kJ/111 kcal; Tuky: 6,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,1 g; Sacharidy: 0,6g, z toho cukry: 0,4 g; Bílkoviny: 12,9 g; Sůl: 1,7g.

Tlačenka šunková cca 
1,3 kg

tepelně
opracovaný

1°C až plus 7°C spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Šunkový nákroj 49% [vepřové maso 65%, pitná voda, jedlá sůl, konzervant E 250, nástřiková směs (stabilizátor E 451, dextróza, zahušťovadlo E 407, škrob, cukr, antioxidant E 316, aroma, 
modifikovaný škrob, extrakty koření, paprikový extrakt, kvasničný extrakt, koření)], pitná voda, vepřová srdce, vepřové kůže, vepřová želatina, jedlá sůl, koření, česnek.
Střívko není určeno ke konzumaci.
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 425 kJ/101 kcal; Tuky: 4,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,8 g; Sacharidy: 2,5g, z toho cukry: 1,2 g; Bílkoviny: 13,8 g; Sůl: 2,3 g. 

Dršťková polévka
500g kal. 

tepelně
opracovaný

1°C až plus 5°C

 

spotřebujte do data uvedeného na 
štítku   

Pitná voda, hovězí dršťky 24 %, kořenící přípravek (kukuřičná mouka, jedlá sůl, koření, škrob, zahušťovadla E 412, E 415; sušená zelenina, dextróza, látka zvýrazňující chuť a vůni E 621; extrakty 
koření); vepřové kůže, vepřové sádlo, cibule, jedlá sůl, konzervant E 262.  Doporučení k přípravě: po vyjmutí z obalu zřeďte v poměru 1:1 vodou, krátce povařte a popřípadě dochuťte. Střívko není 
určeno ke konzumaci. 
Výživové údaje na 100g : Energetická hodnota: 350 kJ/ 84 kcal; Tuky: 3,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,3 g; Sacharidy: 5,7 g, z toho cukry: 0,5 g; Bílkoviny: 6,4 g; Sůl: 2,4 g. 



 Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., č.p. 10  588 56   Krahulčí - Konzervy
Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě  zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě

OČV Po otevření

75076 Pražská šunka 1 lb konzerva ihned spotřebujte

75069 Pražská šunka 340g konzerva ihned spotřebujte

75075 konzerva ihned spotřebujte

V případě nesouhlasu s danou zprávou, oznamte neodkladně do 5 dnů vedoucímu obchodní kanceláře tel.: 567 145 128, e-mailem – obchod@krahulik.cz své připomínky nebo náměty ke změnění. Pokud tak neučiníte, považujeme, že s danou zprávou souhlasíte.
Pokud není stanoveno v obchodních podmínkách jinak, považuje se nevyjádření nesouhlasu za odsouhlasení specifikací ze strany zákazníka. 

Název  výrobku Masný 
výrobek

Skladujte a uchovejte
při teplotě

Minimální
trvanlivost

Složení

Skladujte v suchu při teplotě 
od +1°C do + 25°C
Chraňte před přímým slunečním svitem a 
mrazem.

Minimální trvanlivost do data 
uvedeného na víku.  

Vepřová kýta 81%, pitná voda, vepřová želatina, jedlá sůl, cukr, stabilizátor E 450, konzervant E 250
Třída jakosti výběrová
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 426 kJ/101 kcal; Tuky: 3,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,0 g; Sacharidy: 1,1g, z toho cukry: 0,2 g; Bílkoviny: 16,8 g; Sůl: 2,3 g.

Skladujte v suchu při teplotě 
od +1°C do + 25°C
Chraňte před přímým slunečním svitem a 
mrazem.

Minimální trvanlivost do data 
uvedeného na víku.  

Vepřová kýta 81%, pitná voda, vepřová želatina, jedlá sůl, cukr, stabilizátor E 450, konzervant E 250
Třída jakosti výběrová
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 426 kJ/101 kcal; Tuky: 3,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 1,0 g; Sacharidy: 1,1g, z toho cukry: 0,2 g; Bílkoviny: 16,8 g; Sůl: 2,3 g.

Vepřové koleno 1 lb Skladujte v suchu při teplotě 
od +1°C do + 25°C
Chraňte před přímým slunečním svitem a 
mrazem

Minimální trvanlivost do data 
uvedeného na víku.  

Vepřové koleno 73%, pitná voda, vepřové kůže, jedlá sůl, stabilizátor E 450, E 451, konzervant E 250, zahušťovadlo E 407, E 415, modifikovaný škrob E 1422, látka zvýrazňující
chuť a vůni E 621, antioxidant E 301, dextróza, extrakty koření, barvivo E 120
Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 717 kJ/172k cal; Tuky: 11,7 g, z toho nasycené mastné kyseliny:3,3 g; Sacharidy: 1,9g, z toho cukry: 1,7 g; Bílkoviny: 14,8 g; Sůl: 2,2 g.
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