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Masné výrobky tepelně opracované 

Párek jemný 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 50% 

Složení:vepřové maso, hovězí maso, vepřová kůže, voda, mouka, stabilizátor E 450, směs koření, jedlá sůl, konzervant 

E250,směs extraktů koření, antioxidant  E 300, cukr, aroma 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Špekáček 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 42%, min.obsah masa 40% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, voda, mouka,dextróza, stabilizátor E450, směs koření, jedlá sůl, 

konzervant E250, antioxidant E 300, směs extraktů koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Buřt 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 42%, min.obsah masa 40% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, mouka , směs koření, směs extraktů koření, stabilizátor E 452, jedlá sůl, konzervant 

E250, antioxidant  E 300 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Párek vídeňský 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 25%, min.obsah masa 55% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, stabilizátor E 451, směs koření, jedlá sůl, konzervant E250, směs extraktů 

koření, antioxidant E 300, cukr, aroma 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Točený salám 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 42%, min.obsah masa 40% 

Složení:vepřové maso, hovězí maso, mouka,směs koření, směs extraktů koření, stabilizátor E 450, jedlá sůl, konzervant 

E250, antioxidant E 300 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Bílý buřt 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 30%, min.obsah masa 48% 

Složení:vepřové maso, hovězí maso, voda, koření, stabilizátor E 450, E 451, E 452, cukrové látky, zesilovač chuti E 621, 

extrakty, jedlá sůl, konzervant E250, kořeninový přípravek 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 2 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 

 

Polský salám 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 50%, min.obsah masa 45% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, konzervant E250, směs koření, stabilizátor  E450, směs extraktů koření, cukr, 

antioxidant E 300, E 316 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Čertovská klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 40%, min. obsah masa 38% 

Složení:vepřové maso, hovězí maso, voda, mouka, směs koření a extraktů koření, cukry, jedlá sůl, konzervant E250, 

dextróza, stabilizátor chuti E 450, 451, cukernaté látky, kyselina E 575, antioxidant E 300, E 301, posilovač chuti: E 621, 

aroma 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
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Libová klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 55% 

Složení:vepřové maso, voda, česneková pasta, koření, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant 

E250, zahušťovací prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Ostravská klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 60% 

Složení:vepřové maso, voda, česneková pasta, koření, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant 

E250, zahušťovací prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření, celer 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Apetit klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 55% 

Složení:vepřové maso, voda, koření, stabilizátor E450, E 451, E 452, cukrové látky, zesilovač chuti E 621, jedlá sůl, 

konzervant E250, antioxidant E 316, kořeninový přípravek 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Tyrolská klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35 %, min. obsah masa 40% 

Složení: vepřové maso, voda, bramborový škrob, praganda, sýr eidam do 10%, paprikové floky, směs koření, barvivo  

E 124, E450,  

Alergeny:laktóza 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Vepřová klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 40%, min. obsah masa 35% 

Složení: vepřové maso, voda, praganda, česnek, E 450. E 621, E 250, koření 

Alergeny:  

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Skopová klobása 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 40%, min. obsah masa 35% 

Složení: vepřové maso, voda, skopové maso do 30%, paraganda, česnek, koření, E 450, E 621, E 250 

Alergeny: 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Gothajský salám + Gothajský salám zauzený 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 42%, min. obsah masa 40% 

Složení: hovězí maso, vepřové maso, vepřové sádlo, voda, mouka,  jedlá sůl, česnek,  konzervant E250, stabilizátor E 451, 

směs extraktů koření a koření, cukernaté látky, antioxidant E 300, E 316 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etika) (neporušený obal).  Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Doba použitelnosti 7 dnů (viz etika) (neporušený obal) zauzený salám.  

Skladujte při teplotě 0 až +6°C.  
 

Junior salám 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 40% 

Složení: hovězí a vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátor E 450, směs extraktů koření, antioxidant E 300,  

E 316, aroma 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 7 dnů (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Pikant salám 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 40% 

Složení: hovězí a vepřové maso, paprikové floky do 3%, jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátor E 450, směs extraktů 

koření, antioxidant E 300, E 316, aroma 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 7 dnů (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
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Turistický salám II 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 40% 

Složení: hovězí maso, vepřové maso, vepřové sádlo,  jedlá sůl, konzervant E250, stabilizátor E 450, směs extraktů koření a 

koření, cukernaté látky, antioxidant E 300, E 316 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 21 dny od data expedice (viz etika) (neporušený obal).  Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Šunka dušená standard 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 5%. Obsah čistých svalových bílkovin nejméně 10 %. 

Složení:vepřové maso, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací prostředek 

E 407, E415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny:celer 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Šunka kostka (výběrová) 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 5%. Obsah čistých svalových bílkovin nejméně 13 %. 

Složení:vepřové maso, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací prostředek 

E 407, E415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Šunka mandolína (výběrová) 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 5%. Obsah čistých svalových bílkovin nejméně 13 %. 

Složení:vepřové maso, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací prostředek 

E 407, E415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny:celer 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Apollo nářez 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 15%, min.obsah masa 45% 

Složení:vepřové maso, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací prostředek 

E 407, E415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Šunkový salám speciál 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 5%, min. obsah masa 55% 

Složení: vepřové maso, voda, stabilizátor E 450, E 452, směs extraktů koření, jedlá sůl, konzervant E250, antioxidant E 

300, E 316, zahušťovací prostředek E 407, E 415, proteinový hydrolyzát, aroma 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Šunkový salám obyčejný, Šunkový salám obyčejný zauzený 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 15%, min.obsah masa 45%, (obsah vložky 80%). 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, stabilizátor E 450, E 452, jedlá sůl, konzervant E250, směs extraktů koření, 

antioxidant E 300, 

E316, zahušťovací prostředek E 407, E 415, proteinový hydrolyzát, aroma 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etika) (neporušený obal).  Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Doba použitelnosti 7 dnů (neporušený obal) zauzený salám. Skladujte při teplotě 0 až +6°C.  
 

Šunkový salám levný 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 15%, min.obsah masa 45%, (obsah vložky 50%). 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, stabilizátor E 450, E 452, jedlá sůl, konzervant E250, směs extraktů koření, 

antioxidant E 300, 

E316, zahušťovací prostředek E 407, E 415, proteinový hydrolyzát, aroma 

Alergeny:sója, celer 

Doba použitelnosti 21 dny od data expedice (viz etika) (neporušený obal).  Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
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Sekaná 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 42%, min. obsah masa 45% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, vepřové sádlo, krupice, česnek, cibule, pečivo, koření, cukernaté látky, 

stabilizátor E 450, jedlá sůl, konzervant E250, antioxidant E 300, stabilizátor barvy E 124 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Bavorská sekaná 
Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, vepřové sádlo, bramborový škrob, koření, cukernaté látky, stabilizátor E 450, 

jedlá sůl, konzervant E250, antioxidant E 300 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C 
 

Pizza sekaná 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 42%, min.obsah masa 45% 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, vepřové sádlo, sýr eidam, paprikové floky, trvanlivý salám, koření, cukernaté 

látky, stabilizátor E 450, jedlá sůl, konzervant E250, antioxidant E 300, stabilizátor barvy E 124 

Alergeny: laktóza 

Doba použitelnosti 4 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C 
 

Jaternice 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 30% 

Složení: vepřové vařené maso, vývar z masa, pečivo, vepřová a hovězí játra, vařené plíce, česnek,  jedlá sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Jelita kroupová 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 55%, min. obsah masa 25% 

Složení:vepřové maso, vepřové sádlo, vepřová krev, vařené kroupy, vývar z masa, česnek, cibule,  koření, jedlá sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Jelita žemlová 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 55%, min. obsah masa 25% 

Složení:vepřové maso, vepřové sádlo, vepřová krev, pečivo, vývar z masa, česnek, cibule,  koření, jedlá sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Prejt jaternicový 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 30% 

Složení: vepřové maso z hlav, vývar z masa, pečivo, vepřová a hovězí játra, česnek, jedlá sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Prejt jelítkový žemlový 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 55%, min. obsah masa 25% 

Složení:vepřové maso z hlav, vepřové sádlo, vepřová krev, pečivo, vývar z masa, česnek, cibule, koření, jedlá sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Prejt jelítkový kroupový 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 55%, min. obsah masa 25% 

Složení: vepřové maso z hlav, vepřové sádlo, vepřová krev, vařené kroupy, vývar z masa, česnek, cibule, koření, jedlá sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Tlačenka obyčejná 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 40% 

Složení: vepřové maso z hlav, vepřová kůže, vývar, droby, česnek, jedlá sůl, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
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Tlačenka obyčejná tmavá 

Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 40%, min. obsah masa 40% 

Složení: vepřové maso z hlav, vepřová kůže, krev, vývar, droby, česnek, cibule, jedlá sůl, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Tlačenka libová 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 45% 

Složení: vepřové koleno, hovězí jazyk, vepřová kůže vařená, vývar, jedlá sůl, česneková pasta, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etika) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Tlačenka slezská 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 45% 

Složení: vepřové koleno, játra, vepřový vývar, vepřová kůže vařená, cibule, jedlá sůl, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Doba použitelnosti 14 dnů od data expedice (viz etiketa) (vakuový, neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Tlačenka duryňská 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 45% 

Složení: hovězí jazyk, játra, vepřová kůže, vepřové sádlo, cibule, vepřový vývar, krev, jedlá sůl, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Doba použitelnosti 14 dnů od data expedice (viz etiketa) (vakuový, neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Játrový sýr 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 40% 

Složení:vepřové maso, vepřová játra, vývar, bramborový škrob, jedlá sůl, konzervant E250, kořenící směs 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Bůček uzený s kotí, bez kosti 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 45% 

Složení:vepřové bok, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E450, jedlá sůl, zahušťovací prostředek E 407, E 415, 

antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Špek bez kůže (s kůží) 
Masný výrobek tepelně opracovaný.  

Složení:vepřové sádlo, jedlá sůl, konzervant E250 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Moravské uzené 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 8% 

Složení: vepřová kýta, voda, karamel, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací 

prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Anglická slanina 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 45% 

Složení: vepřový bok bez kosti, voda, karamel, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, 

zahušťovací prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
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Liberecká slanina 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 45% 

Složení: vepřový bok bez kosti, voda, paprika sladká, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant 

E250, zahušťovací prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Debrecínská pečeně 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 10%, min.obsah masa 75% 

Složení: vepřová pečeně, voda, paprika sladká, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, 

zahušťovací prostředek E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Toustový bok 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 45% 

Složení: vepřový bok, voda, cukernaté látky, stabilizátor E 452, E 450, jedlá sůl, konzervant E250, zahušťovací prostředek 

E 407, E 415, antioxidant E 301, proteinový hydrolyzát, směs extraktů koření 

Alergeny: celer 

Doba použitelnosti 5 dnů od data expedice. Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

 

Masné polotovary  
 

 

Bílá klobása (bez smetany) 
Masný polotovar. Maxim.obsah tuku 42%, min. obsah masa 38% 

Složení: vepřové a hovězí maso, pečivo, voda, vařená vepřová kůže, mléko, jedlá sůl, směs koření, stabilizátor E450, 

konzervant E250 

Alergeny: mléko, lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice (viz etika). Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Bílá klobása smetanová 
Masný polotovar. Maxim. obsah tuku 42%, min. obsah masa 38% 

Složení:vepřové a hovězí maso, pečivo, voda, vařená vepřová kůže, mléko, smetana, jedlá sůl, směs koření, stabilizátor 

E450, konzervant E250 

Alergeny:mléko, lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice (viz etika). Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 

 
Bílá klobása vinná 
Masný polotovar. Maxim. obsah tuku 42%, min. obsah masa 38% 

Složení:vepřové a hovězí maso, pečivo, voda, vařená vepřová kůže, mléko, víno bílé, jedlá sůl, směs koření, stabilizátor 

E450, konzervant E250 

Alergeny:mléko, lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice (viz etika). Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Apetito (syrové) 

Masný polotovar. Maxim. obsah tuku 42%, min. obsah masa 38% 

Složení:vepřové maso, voda,dusitanová solící směs konzervant E250, směs koření, stabilizátor E450, E451 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice (viz etika). Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Játrová zavářka 
Masný polotovar. Maxim. obsah tuku 40%, obsah jater min. 50% 

Složení: hovězí játra, voda, pečivo, jedlá sůl, směs koření, česnek, cibule sušená 

Alergeny:lepek 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice (viz etika). Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
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Polotovar z mletého masa 
Masný polotovar. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 50% 

Složení:vepřové a hovězí maso, jedlá sůl do 1% 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 24 hodin od data expedice. Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 

 

Marinovaná vepřová krkovice s. k. 
Masný polotovar 

Složení: maso- vepřová krkovice, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, modifikovaný škrob E1442, E1422, aromatické 

látky, stimulátor chuti E621, zahušťovadlo E412.  

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 

 

Marinovaná vepřová pečeně s.k 

Masný polotovar 

Složení: maso- vepřová pečeně, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, modifikovaný škrob E1442, E1422, aromatické 

látky, stimulátor chuti E621, zahušťovadlo E412.  

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Marinovaná kuřecí křídla 
Masný polotovar 

Složení: maso- kuřecí křídla, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, modifikovaný škrob E1442, E1422, aromatické látky, 

stimulátor chuti E621, zahušťovadlo E412.  

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

Marinovaná kuřecí stehna 
Masný polotovar 

Složení: maso-kuřecí stehna, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, modifikovaný škrob E1442, E1422, aromatické látky, 

stimulátor chuti E621, zahušťovadlo E412.  

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 dny od data expedice. Určeno k tepelné úpravě. Skladujte při teplotě 0 až +4°C. 
 

 

Jedlé tuky  
 

Škvařené sádlo 
Jedlý živočišný tuk  

Složení:škvařené sádlo- vepřové. 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 30 dnů od data expedice (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Škvarky 
Jedlý živočišný tuk  

Složení:vyškvařené sádlo- vepřové(škvarky). 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 30 dnů od data expedice (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 
 

Škvarková pomazánka 
Lahůdkářský výrobek 

Složení:vyškvařené sádlo - vepřové, škvarky, sušená cibule, česneková pasta, koření, hořčice  

Alergeny: hořčice 

Doba použitelnosti 30 dnů od data expedice (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

 

Masné výrobky - polokonzervy  
 

Vepřové maso ve vlastní šťávě 
Masný výrobek - polokonzerva. Maxim.obsah tuku 30%, min.obsah masa 65% 

Složení: vepřové maso, vepřová kůže, dusitanová solící směs, jodovaná sůl, směs koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte při teplotě 0 až +10°C. 
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Hovězí maso ve vlastní šťávě 
Masný výrobek – polokonzerva. Maxim.obsah tuku 25%, min.obsah masa 70% 

Složení:hovězí maso, vepřová kůže, konzervant E250, dusitanová solící směs, jodovaná sůl, směs koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte při teplotě 0 až +10°C. 

 

Svačinka 
Masný výrobek – polokonzerva. Maxim. obsah tuku 40%, min. obsah masa 46% 

Složení: vepřové maso, E250 dusitan sodný, E621 zvýrazňovač chuti, vepřové kůže, sůl, koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte při teplotě 0 až +10°C. 

 

Lahůdkový vepřový krém 
Masný výrobek – polokonzerva. Maxim. obsah tuku 45%, min. obsah masa 25% 

Složení: vařené vepřové maso z hlav, vepřová játra, vepřová kůže, vepřové plíce, vývar z vepřového masa, sůl, E250, 

praganda, směs koření 

Alergeny:- 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte při teplotě 0 až +10°C. 

 

Masné výrobky trvanlivé tepelně opracované  
 

Turistický salám 
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 40%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalo-

vých bílkovin nejméně 14 %.  

Složení: hovězí maso, vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, dextoza, barvivo karmin E120.  

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku.  

 

Vysočina 
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 50%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalo-

vých bílkovin nejméně 13 %.  

Složení: hovězí maso, vepřové maso, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, dextoza, barvivo karmin E120.  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 
  

Selský salám 
Masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 50%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalo-

vých bílkovin nejméně 13 %. 

Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, dextoza.  

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 
  

Masné výrobky fermentované trvanlivé (tepelně neopracované) 

 
Lovecký salám 
Masný výrobek fermentovaný trvanlivý. Maxim. obsah tuku 50%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalových 

bílkovin nejméně 15 %. 

Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, konzervant E250, směs koření, dextroza, extrakty koření, 

česnek, startovací kultůra mikroorganismů.  

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 

 

Papriková čabajská klobása 
Masný výrobek fermentovaný trvanlivý. Maxim. obsah tuku 55%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalových 

bílkovin nejméně 15 %. 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, praganda, koření E300, E450, E451, startovací kultůra mikroorganismů. 

Alergeny: -  

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 
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Turistická klobása 
Masný výrobek fermentovaný trvanlivý. Maxim. obsah tuku 55%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalových 

bílkovin nejméně 15 %. 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, praganda, koření E300, E450, E451, startovací kultůra mikroorganismů.  

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 

Dunajská klobása 
Masný výrobek fermentovaný trvanlivý. Maxim. obsah tuku 55%. Max. obsah jedlé soli 4,2 %. Obsah čistých svalových 

bílkovin nejméně 15 %. 

Složení: vepřové maso, hovězí maso, praganda, koření E300, E450, E451, startovací kultůra mikroorganismů.  

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 21 dnů od data expedice (viz etiketa). Skladujte do 20°C, ve visu bez vzájemného dotyku. 

 

Masné výrobky tepelně neopracované  

 
Métský salám 

Masný výrobek tepelně neopracovaný. 

Složení: Vepřové maso, vepřové sádlo, hovězí maso, směs přírodního koření, cukr, startovací kultury, jedlá sůl, konzervant 

E250, rum. 

Obsah soli max. 3,7%, obsah tuku max. 55%. 

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 10 dnů od data expedice (viz etika). Skladujte do 6°C.  

 

Métský hrubozrný cibulový 
Masný výrobek tepelně neopracovaný.  

Složení: Vepřové maso, směs koření, praganda, kultura, E 250,  

Tuk do 50%, maso min. 30% 

Alergeny: - 

Doba použitelnosti 10 dnů od data expedice. Skladujte do 6°C.  

 

Hotová jídla - polokonzerva 
 

Směs na špagety – SALSA 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 25%, min. obsah masa 35% 

Složení: hovězí maso, rajčata, cukr, ocet, voda, škvařené sádlo, cibule, chili, mouka, koření, E621 glutaman sodný, sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 
Španělský ptáček rozlítaný 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 29%, min. obsah masa 220g (v syrovém stavu) 

Složení: hovězí vývar, hovězí maso, voda, sterilizovaná okurka, špek, uzené maso, uzenina(hovězí maso, vepřové maso, 

vepřové sádlo, voda, mouka,  jedlá sůl, česnek,  konzervant E250, stabilizátor E 451, směs extraktů koření a koření, 

cukernaté látky, antioxidant E 300, E 316), hořčice, pšeničná mouka, sůl, koření 

Alergeny: lepek, hořčice 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etika). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Španělský ptáček 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 29%, min. obsah masa 200g (v syrovém stavu)  

Složení: hovězí vývar, hovězí maso, voda, škvařené sádlo, smažená cibule, sterilizovaná okurka, špek, uzené maso,uzenina 

(hovězí maso, vepřové maso, vepřové sádlo, voda, mouka,  jedlá sůl, česnek,  konzervant E250, stabilizátor E 451, směs 

extraktů koření a koření, cukernaté látky, antioxidant E 300, E 316), hořčice, pšeničná mouka, sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 
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Svíčková omáčka s masem 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 29%, min. obsah masa 200g (v syrovém stavu) 

Složení: hovězí vývar, hovězí maso, voda, škvařené sádlo, smetana, kořenová zelenina, pasterizované mléko, sůl, mouka, 

ocet 

Alergeny: lepek, mléko, celer 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10° C. Po otevření ihned spotřebujte.  

 

Sekaná svíčková 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 29%, min. obsah masa 220g (v syrovém stavu) 

Složení: hovězí vývar, hovězí a vepřové maso, voda, škvařené sádlo, smetana, kořenová zelenina, pasterizované mléko, sůl, 

mouka, ocet 

Alergeny: lepek, mléko, celer 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10° C. Po otevření ihned spotřebujte.  

 

Rajská omáčka s paprikovým luskem 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 28%, min. obsah masa 25 % 

Složení: hovězí vývar, vepřové a hovězí maso, rajský protlak (rajčata, ocet, cukr), škvařené sádlo, cibule, paprikový lusk, 

mouka, perník, sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte.   

 

Rajská omáčka s masem 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 200g (v syrovém stavu) 

Složení: hovězí vývar, rajský protlak (rajčata, ocet, cukr), cukr, hovězí maso, mouka, perník, sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnost 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Koprová omáčka s masem 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 33%, min. obsah masa 200g (v syrovém stavu) 

Složení: hovězí vývar, hovězí maso, mléko, smetana, sádlo, cibule, cukr, mouka, kopr, sůl, koření  

Alergeny: lepek, mléko 

Doba použitelnost 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte.  

 

Guláš szegedínký 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 33%, min.obsah masa 200 g (v syrovém stavu) 

Složení: vepřový vývar,  kyselé zelí, vepřové maso, škvařené sádlo, mléko, šlehačka 12%, smažená cibule, sladká paprika, 

koření, sůl  

Alergeny: lepek, mléko 

Doba použitelnost 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Guláš zabijačkový 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 30% 

Složení: vývar z vepřového masa, vepřové droby, vepřové maso, mouka, mozeček, škvařené sádlo, cibule, jedlá sůl, koření  

Alergeny: lepek 

Doba použitelnost 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 
 

Guláš hovězí 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 30% 

Složení: vývar z hovězích kostí,  hovězí maso, cibule, škvařené sádlo, mouka, jedlá sůl, česnek, koření  

Alergeny:lepek 

Doba použitelnost 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Dušené ledvinky na slanině 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 30%, min. obsah masa 25% 

Složení: vývar z vepřového masa, vepřové ledvinky, voda, škvařené sádlo, cibule, hořčice, špek, pšeničná mouka, sůl, 

koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce  (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 
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Dušená játra na cibulce 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 25% 

Složení: vývar z vepřového masa, vepřová játra, škvařené sádlo, cibule, pšeničná mouka, sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce  (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte.  

 

Vepřové maso na paprice 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 30%, min. obsah masa 220g (v syrovém stavu) 

Složení: vývar z vepřového masa, vepřové maso, vepřové sádlo, cibule, smetana, mouka, paprika, koření 

Alergeny: lepek, mléko 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte.   

 

Vepřový závitek 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 220g (v syrovém stavu)  

Složení: vývar z vepřového masa, vepřové maso, uzenina (vepřové maso, hovězí maso, vepřové sádlo, voda, mouka,  jedlá 

sůl, česnek,  konzervant E250, stabilizátor E 451, směs extraktů koření a koření, cukernaté látky, antioxidant E 300, E 

316),špek, uzené maso,  okurka, cibule, voda, pšeničná mouka, hořčice, sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po  otevření ihned spotřebujte.  

 

Zeleninové lečo s klobásou 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim . obsah tuku 38%, min. obsah uzeniny 20% 

Složení: rajčata, paprika, uzenina (vepřové maso, hovězí maso, voda, praganda, česnek, E 450. E 621, E 250, koření), 

vejce, cibule, škvařené sádlo , sůl, koření 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Polévka dršťková 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 30% 

Složení: vývar z hovězích kostí, dršťky a vepřové žaludky,  mouka,  jedlá sůl, koření,  

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce  (viz etiketa). Skladujte do 10 °C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Polévka frankfurtská 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 10%, min.obsah uzeniny 10% 

Složení: hovězí vývar, uzenina, (vepřové maso, hovězí maso, voda, praganda, česnek, E 450. E 621, E 250, koření škvařené 

sádlo, smažená cibule, česnek, koření, sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Polévka gulášová 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 10%, min.obsah masa 10% 

Složení: hovězí vývar, brambory, hovězí maso, škvařené sádlo, smažená cibule, sladká paprika, sůl 

Alergeny: lepek 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Zelňačka 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim. obsah tuku 30%, min. obsah uzeniny 10% 

Složení: voda, kysané zelí, uzenina (vepřové maso, hovězí maso, voda, praganda, česnek, E 450. E 621, E 250, koření, 

vepřové sádlo, smažená cibule, pšeničná mouka, sůl, koření 

Alergeny: lepek, mléko 

Doba použitelnosti 3 měsíce (viz etiketa). Skladujte do 10°C. Po otevření ihned spotřebujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s.r.o. Fučíkova 647, Raspenava 

Hotová jídla – PVC obal 
 

Polévka dršťková 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 30% 

Složení: dršťky a vepřové žaludky, vývar z hovězích kostí, mouka,  jedlá sůl, koření,  

Alergeny:lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů  (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Po otevření ihned spotřebujte. 
 

Polévka zabijačková 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 10% 

Složení: vývar z vepřového masa, vepřová krev, vařené vepřové maso z hlav, vařené kroupy, jedlá sůl, koření  

Alergeny:lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Po otevření ihned spotřebujte. 
 

Guláš zabijačkový 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim.obsah tuku 35%, min.obsah masa 30% 

Složení: vývar z vepřového masa ,vepřové droby, vepřové maso, mouka, mozeček, škvařené sádlo, cibule, jedlá sůl, koření  

Alergeny:lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C. 

Po otevření ihned spotřebujte. 
 

Guláš hovězí 
Masný výrobek tepelně opracovaný. Maxim. obsah tuku 35%, min. obsah masa 30% 

Složení: vývar z hovězích kostí, hovězí maso, cibule, škvařené sádlo, mouka, jedlá sůl, česnek, koření  

Alergeny:lepek 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C.  

Po otevření ihned spotřebujte. 

 

Guláš szegedínký 
Hotové jídlo polokonzerva. Maxim.obsah tuku 33%, min.obsah masa 200 g (v syrovém stavu) 

Složení: vepřový vývar,  kyselé zelí, vepřové maso, škvařené sádlo, mléko, šlehačka 12%, smažená cibule, sladká paprika, 

koření, sůl  

Alergeny: lepek, mléko 

Doba použitelnosti 21 dnů (viz etiketa) (neporušený obal). Skladujte při teplotě 0 až +6°C.  

Po otevření ihned spotřebujte. 

 


