ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

102

Čabajská klobása
Csabai 1 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

40

105

Klobása Csabai Lángolt
cca 900 g

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

21

od +5 do +20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
vepřové kůže, dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: E250), kořenící
směs (koření a extrakty z
koření, dextróza, maltodextrin,
antioxidant: E300), vepřová
bílkovina, startovací kultura,
jedlé vepřové střívko. Krajina
původu vepřového masa: EU.

1051

Csabai spirála cca 1,3
kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

12

+5 až +20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
vepřové kůže, dusitanová
solicí směs (jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný),
směs koření (koření, extrakty
z koření, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůni:
glutaman sodný, 5
´ribonukleotidy sodné,
maltodextrin, antioxidant:
kyselina L-askorbová, jedlá
sůl),vepřová bílkovina, sušená
mletá chilli paprika, startovací
kultury, vepřové střívko,
bukový udící kouř.

107

Klobása Gyulai 1 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

GYULAHÚS Kft., Béke HU24229342
Sgt. 50, Gyula 5700

HU 5 EK

40

0-20 °C

vepřové maso, vepřová sádlo,
jedlá sůl, paprika, koření,
antioxidant: E300, E330,
sacharóza, konzervant: E250,
plněno do vepřového střeva.

1073

Klobása Gyulai Lángolt
1kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

GYULAHÚS Kft., Béke HU24229342
Sgt. 50, Gyula 5700

HU 5 EK

40

10-20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl, paprika pálivá,
paprika sladká, koření,
regulátor kyselosti: (E575),
sacharóza, látka zvýrazňující
chuť a vůni: (E621),
antioxidanty: (E300, E316,
E330), konzervant: (E250),
kouř, plněno do vepřového
střeva.
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MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

od 0°C do +20°C °C vepřové maso, dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný),
směs koření (koření a
extrakty z koření, jedlá sůl),
vepřová bílkovina, antioxidant:
výtažky z rozmarýnu, jedlé
vepřové střívko.
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Strana 1/40

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

1074

Magyar kolbász cca
800g

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

21

od +5 do +20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
vepřové kůže, dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: E250), kořenící
směs (koření a extrakty z
koření, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, E635, maltodextrin,
antioxidant: E300, jedlá sůl),
vepřová bílkovina, chilli
paprika mletá, startovací
kultura, jedlé vepřové střívko.

108

Čabajkový salámek
Puszta 1 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

30

od +5 do +20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
vepřové kůže, dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: E250), kořenící
směs (koření a extrakty z
koření, dextróza, látky
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, E635, maltodextrin,
antioxidant: E300, jedlá sůl),
startovací kultura, jedlé
vepřové střívko.

111

Klobása Csabai Snäck
900g

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Kétegyházi út.8,
Békéscsaba 560 0

HU 96 EK

40

od +5 do +20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
hovězí maso, vepřové kůže,
směs koření (jedlá sůl, mletá
paprika, mletá chilli paprika
(0,5%), sušený česnek, mletý
kmín, mletý pepř), dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: E250), jedlé
kolagenní střívko.

1168

Kabanos klasický
vepřový cca 1,6 kg

Masný výrobek

trvanlivý tepelně
opracovaný

TARCZYŃSKI S.A. ,
Ujeździec Mały 80,
Trzebnica 55100

PL 02200303 WE

12

od +2 do + 25 °C vepřové maso, bramborový
škrob,jedlá sůl, koření,
Hořčice a výrobky
kořenící výtažky, aromata (z
z ní
toho aroma udírenského
kouře obsahující hořčici),
cukr, vepřová bílkovina,
stabilizátory: octany sodné,
citronany sodné, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
glutaman sodný, antioxidant:
erythorban sodný,
konzervant: dusitan sodný.
Složení jedlého střeva želírující látka: alginát sodný,
stabilizátor: celulóza, regulátor
kyselosti: mléčnan vápenatý.
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PL9151525484

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj
Sezamová semena
a výrobky z nich

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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NÁZEV

DRUH

SKUPINA

1271

Sušená pečeně cca 800
g

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400

HU11222077

HU 354 EK

40

0-20 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj
Sezamová semena
a výrobky z nich

vepřové maso(pečeně), jedlá
sůl, konzervant: (E250).

129

Paštika s telecími játry vosk, cca 1,1 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

145

Krůtí maso v aspiku
cca 2,7 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

150

Maď.koňská klobása s
vepř.masem 1,3 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400

HU11222077

Polskie Mieso i
PL9372341127
Wedliny LUKOSZ Sp.,
Bielska 69, Chybie
46520

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400
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HU11222077

HU 354 EK

12

0-5 °C

vařená vepřová slanina, telecí
játra (25%), pitná voda,
bramborový škrob, jedlá sůl,
vepřová bílkovina, cibule,
stabilizátor: (E451), hořčice
(pitná voda, kvasný lihový
ocet, hořčicné semínko),
koření, extrakty koření
(oleoresiny), aromata,
dextróza, látka zvýrazňující
chuť a vůni: (E621),
antioxidanty: (E301, E300),
bambusová vláknina,
zahušťovadlo: (E412),
konzervant: (E250).

Hořčice a výrobky
z ní

PL 24030602

12

2-8 °C

Krůtí maso (72%), voda,
vepřová želatina, jedlá sůl,
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
vinný ocet, sojový protein,
něj
lepek
stabilizátory: (E450, E451),
Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
koření (obsahuje celer),
a výrobky z nich
z ní
zahušťovadlo (E407a), cukr,
Celer a výrobky
látky zvýrazňující chuť a vůni:
z něj
(E621, E635), aroma
(obsahuje mléko), regulátor
kyselosti: (E330), extrakty
koření, konzervant: (E250).

HU 354 EK

30

0-20 °C

koňské maso, vepřové maso,
vepřové sádlo, jedlá sůl,
koření, cukr, barvivo:
paprikový extrakt, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
glutaman sodný, antioxidant:
askorban sodný, extrakty
koření, konzervant: dusitan
sodný, jedlé vepřové střívko.

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38

Strana 3/40

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

1501

Maďarská uzená
klobása cca 2,5 kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400

HU11222077

HU 354 EK

30

+20 °C

vepřové maso, jedlá sůl,
paprika (2,3%), vepřový tuk,
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
koření, aroma, cukr, dextróza,
něj
lepek
česneková pasta, barvivo:
Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
paprikový extrakt, antioxidant: a výrobky z nich
z ní
askorban sodný, extrakty
Celer a výrobky
koření, konzervant: dusičnan
z něj
sodný, startovací kultury,
vepřové střívko.

1504

Pálivá klobása cca 1,9
kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400

HU11222077

HU 354 EK

30

+20 °C

vepřové maso, jedlá sůl,
paprika pálivá
(2,2%), vepřový tuk,
koření, chilli (0,4%), cukr,
dextróza, paprikové aroma,
antioxidant: askorban sodný,
extrakty koření, konzervant:
dusičnan sodný, vepřové
střívko.

Pálivá klobása podkova cca 1,5kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

Privát Húsfeldolgozó
Kft., Izzó u.2,
Kaposvár 7400

HU11222077

1510

Brdská klobása cca
1,5kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Uzeniny Příbram, a.s.,
Antala Staška
1670/80, Praha 140 00

25244523

CZ 600 ES

15

0°C do +20°C °C

vepřové maso, hovězí maso,
vepřové sádlo, vepřové
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
střevo, dusitanová solící směs
něj
lepek
(jedlá sůl, konzervant (dusitan Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
sodný), jodičnan draselný),
a výrobky z nich
z ní
koření (paprika sladká, chilli
Celer a výrobky
mleté, česnek mletý, kmín
z něj
mletý, pepř černý mletý),
dextróza, cukr, antioxidant
(erythorban sodný), startovací
kultura.

1511

Brdská klobása pálivá
cca 1,5kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Uzeniny Příbram, a.s.,
Antala Staška
1670/80, Praha 140 00

25244523

CZ 600 ES

15

0°C +20°C °C

vepřové maso, hovězí maso,
vepřové sádlo, vepřové
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
střevo, dusitanová solící směs
něj
lepek
(jedlá sůl, konzervant (dusitan Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
sodný), jodičnan draselný),
a výrobky z nich
z ní
koření (paprika sladká, chilli
Celer a výrobky
mleté, česnek mletý, kmín
z něj
mletý, pepř černý mletý),
dextróza, cukr, antioxidant
(erythorban sodný), startovací
kultura.

1505
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HU 354 EK

30

+20 °C

vepřové maso, jedlá sůl,
vepřový tuk, koření, cukr,
chilli, směs sušených mletých
paprik (sladká paprika, chilli
0,8%, pálivá paprika 0,4%),
cukr, paprikové aroma,
antioxidant: askorban sodný,
extrakty koření, konzervant:
dusičnan sodný, vepřové
střívko.

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
152

153

155

1641

1642

1643

NÁZEV

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

PICK SZEGED Zrt.,
Szabadkai út.18.,
Szeged H-6725

HU 7 EK

30

0-20 °C

trvanlivý
fermentovaný

PICK SZEGED Zrt.,
Szabadkai út.18.,
Szeged H-6725

HU 7 EK

trvanlivý
fermentovaný

PICK SZEGED Zrt.,
Szabadkai út.18.,
Szeged H-6725

HU 7 EK

tepelně
opracovaný

MASOPRODEJ s.r.o.,
Horní Lideč 330, Horní
Lideč 756 12

06287093

tepelně
opracovaný

Chovaneček s.r.o.,
Novobranská 87/14,
Litoměřice 41201

28742079

tepelně
opracovaný

Chovaneček s.r.o.,
Novobranská 87/14,
Litoměřice 41201

28742079

DRUH

SKUPINA

Uh.salám Pick - klasik
Gornicky cca 1,3 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Uh.salám Pick - midi
Gornicky cca 800 g

Masný výrobek

Uh.salám Pick - tourist
Gornicky cca 400g

Masný výrobek

Filákův hranatý salám
cca 1,6 kg

Masný výrobek

Tyrolský salám cca 2,0
kg

Masný výrobek

Hovězí maso v pepři
cca 2,3 kg

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE
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IČ

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
vepřové maso, vepřová
něj
lepek
slanina, jedlá sůl, koření, cukr, Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
konzervant: (E250).
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj
30

0-20 °C
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
vepřové maso, vepřová
něj
lepek
slanina, jedlá sůl, koření, cukr, Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
konzervant: (E250).
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj

30

0-20 °C
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
vepřové maso, vepřová
něj
lepek
slanina, jedlá sůl, koření, cukr, Sójové boby (sója) Hořčice a výrobky
konzervant: (E250).
a výrobky z nich
z ní
Celer a výrobky
z něj

CZ 72920336 ES

CZ 18836 ES

CZ 18836 ES

10

12

12

+1 až +5 °C

1-5 °C

1-5 °C

vepřové maso (48%), hovězí
maso (25%), syrové sádlo,
pitná voda, jedlá sůl, hořčice,
extrakt koření, cukry,
stabilizátory: E450, E451,
E452, antioxidanty: E300,
E330, E315, konzervanty:
E262, E250.
vepřové maso 75%, sýr
(mléko a výrobky z něj,
jedlá sůl, sýrařské kultury,
syřidlo, barvivo: E160, 20%,
vepřové sádlo, voda, koření,
kuchyňská sůl-jodidovaná,
konzervant: E 250, dextróza,
stabilizátory: E 450, E451,
konzervant: E316,
barvivo: košenila.
hovězí kýta (85%), pitná
voda, koření, kuchyňská sůl –
jodid., konzervant: (E250),
glukózový sirup,
zahušťovadlo: (E407a),
stabilizátory: (E451),
regulátory kyselosti: (E516),
antioxidant:(E316).

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

1651

Originální vídeňské
párky cca 1,00 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Stefri Frischeteam
Halper GmbH,
Steinbrückl 21,
Kemeten 7531

ATU21306806

AT 10264 EG

12

+1 až +4 °C

vepřové a hovězí maso
(74%), pitná voda,
Obiloviny obsahující
bramborový škrob, jedlá sůl,
lepek
konzervant: E250, koření,
extrakty koření, stabilizátor:
E452, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, antioxidant:
E300, aroma, modifikovaný
škrob, ovesná vláknina,
vepřová bílkovina, regulátory
kyselosti: E262, E325,
dextróza, barvivo: E120, udící
kouř, ovčí střívko.

1652

Vídeňské párky se
sýrem cca 1,00kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Stefri Frischeteam
Halper GmbH,
Steinbrückl 21,
Kemeten 7531

ATU21306806

AT 10264 EG

12

+1 až +4 °C

vepřové a hovězí maso
(55%), pitná voda, sýr
Mléko a výrobky z
(18%), bramborový škrob,
něj
jedlá sůl, konzervant: E250,
Obiloviny obsahující
koření, extrakty koření,
lepek
stabilizátor: E452, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E300,
aroma, modifikovaný škrob,
ovesná vláknina, vepřová
bílkovina, regulátory kyselosti:
E262, E325, dextróza, barvivo:
E120, udící kouř, ovčí střívko.

1654

Uherský párek GG cca
1,9 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Sanytrák s.r.o., Horní
Lhota 191, Lhota u
Luhačovic 76323

26305259

CZ 6512 ES

7

0 až +5 °C

vepřové maso 97%,
dusitanová solící směs (jedlá
Mléko a výrobky z
sůl, konzervant: E250),
něj
dextróza, živočišná bílkovina Obiloviny obsahující
(hemoglobin), extrakty koření,
lepek
aroma zvýrazňující chuť a
vůni: E621, E635, antioxidant:
E300, barvivo: E120.

1661

Salám Burgenland cca
1 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Stefri Frischeteam
Halper GmbH,
Steinbrückl 21,
Kemeten 7531

ATU21306806

AT 10264 EG

30

1-4 °C
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vepřové a hovězí maso
(82%), slanina, pitná voda,
jedlá sůl, konzervant: E250,
koření, extrakty koření,
glukóza, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621, aroma,
dextróza, antioxidanty: E300,
E301, stabilizátory: E451,
E452, E450, řepkový olej,
udicí kouř

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj
Obiloviny obsahující
lepek

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

Stefri Frischeteam
Halper GmbH,
Steinbrückl 21,
Kemeten 7531

ATU21306806

AT 10264 EG

21

+1 až +4 °C

vepřové a hovězí maso
(75%), sýr Ementál (20%),
Mléko a výrobky z
slanina, pitná voda, jedlá sůl,
něj
konzervant: E250,
stabilizátory: E451, E452,
E450, koření, extrakty koření,
glukóza, dextróza, antioxidant:
E301, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, udící kouř

tepelně
opracovaný

Fleischwaren Berger ATU41161602
GESMBH & CO KG,
Koglerstrasse 8,
Sieghartskirchen 3443

AT 30533 EG

12

od +2 do +6 °C

vepřové maso(70%), hovězí
maso (5%), slanina, pitná
Mléko a výrobky z
voda, jedlá sůl, bramborový
něj
škrob, stabilizátor: (E450,
E451, E452), látka zvýrazňující
chuť a vůni: (E621), dextróza,
maltodextrin, antioxidant:
(E301, E300), směs koření,
aroma, konzervant: (E250).

tepelně
opracovaný

Fleischwaren Berger ATU41161602
GESMBH & CO KG,
Koglerstrasse 8,
Sieghartskirchen 3443

AT 30533 EG

12

od +2 do +6 °C

vepřové maso (70%), slanina,
pitná voda, paprika 2%, jedlá
sůl, bramborový škrob,
stabilizátor: (E450, E451,
E452), směs koření, cukr,
antioxidant: E300,
konzervant: E250, barvivo:
E120.

tepelně
opracovaný

Beskydské uzeniny,
a.s., Příborská 520,
Frýdek - Místek 73826

CZ 5545 ES

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

1663

Alpský salám se sýrem
cca 1,2 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

168

Vídeňský jemný salám
cca 3 kg

Masný výrobek

1681

Vídeňský salám PIKANT
cca 3 kg

Masný výrobek

Pivní salám cca 2,5kg

Masný výrobek

1683

TŘÍDA
JAKOSTI

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

26790203

10

0 - 7 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso (min.82%),
vepřové sádlo, pitná voda,
Mléko a výrobky z
bramborový škrob, jedlá sůl,
něj
koření, extrakty koření,
přírodní aroma, stabilizátor
(trifosforečnany), živočišný
protein, antioxidant
(erythorban sodný), cukr,
barvivo (karmín), konzervant
(dusitan sodný). Obal: nejedlé
střevo.

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
204

217

29136

2914

29142

29170

NÁZEV

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

trvanlivý
fermentovaný

SKALIČAN a.s., Zelená
226, Česká Skalice
55203

46504958

CZ 117 ES

12

0-20°C °C

vepřové maso 124 g, pitná
voda, hovězí maso 5 g, jedlá
sůl, konzervant: E250,
stabilizátor E450, E451,
dextróza, pepř bílý, sušená
zelenina, regulátor kyselosti
E575, vepřová bílkovina,
extrakty koření, aroma, směs
mikrokoků a bakterií
mléčného kvašení, vepřové
kůže, konzervant E235.
Nejedlý salámový obal.

trvanlivý
fermentovaný

KAISER FOOD KFT,
Vágóhíd út. 60,
Szolnok 500 0

HU 20 EK

tepelně
opracovaný

Agricola Tre Valli Soc.
Coop., Via
Sommacampagna 26,
Villafranca - Verona
37069

IT 363 L CE

DRUH

SKUPINA

Uherák Gourmet
Gornitzki cca 0,6 kg

Masný výrobek

Uherský salám
Hungaria klasik cca 900
g

Masný výrobek

Prosciutto Cotto cca
4kg

Masný výrobek

Mortadella s
pistáciemi cca 3 kg

Masný výrobek

Prosciutto Cotto
Botticella cca 3,75 kg

Masný výrobek

PROSCIUTTO CRUDO
BLOK cca 2,5 kg

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI

tepelně
opracovaný

LEONCINI S.R.L., VIA IT00206690232
CONFINE N. 4, COLA'
DI LAZISE 37017

IT 169 L CE

tepelně
opracovaný

LEONCINI S.R.L., VIA IT00206690232
CONFINE N. 4, COLA'
DI LAZISE 37017

IT 169 L CE

tepelně
neopracovaný

SALUMIFICO SAN IT00359020336
CARLO SPA, LOC. SAN
PELLEGRINO 310/310
- A , ZIANO
PIACENTINO (PC
29010

IT 754 L CE

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

30

40

40

30

54

0 až +18 °C

0 až +5°C °C

0 až +4 °C

0 až +4 °C

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso, vepřová
slanina, jedlá sůl, koření,
dextróza, konzervant: dusitan
sodný, plísňová kultura.

Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso (93%), sůl,
přírodní aromatické látky,
stabilizátory: E451, E452,
antioxidant: E301,
konzervant: E250.

Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso (92,7), vepřové
sádlo, vepřový žaludek,
odstředěné sušené mléko,
jedlá sůl, sacharóza, pistácie
(0,6%), antioxidant: (E301),
látka zvýrazňující chuť a vůni:
(E621), konzervant: (E250),
koření, aroma.
Masný výrobek tepelně
opracovaný, s mléčnou
bílkovinou.
Složení: vepřová kýta 82%,
pitná voda, jedlá sůl, mléčná
bílkovina 1,5%, sacharóza,
stabilizátor: E407, antioxidant:
E301, konzervant: E250,
aromata.

Mléko a výrobky z
něj
Suché skořápkové
plody

Mléko a výrobky z
něj

+4 °C
vepřové maso, jedlá sůl

Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
29175

29176

29181

302

303

304

3041

305

NÁZEV
Salám Milano cca 1,6
kg

Lomo curado cca 800 g

Mortadella di puro
suino 3 kg

DRUH
Masný výrobek

Masný výrobek

Masný výrobek

Pečená šunka Asado
cca 5,22kg

Masný výrobek

Krůtí nářez cca 4 kg

Masný výrobek

Krůtí prsa Extra cca 4,1
kg

Masný výrobek

BONNATUR - krůtí prsa
cca 3,9 kg

Masný výrobek

Grand Bouquet cca 7,4
kg

Masný výrobek

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

tepelně
neopracovaný

tepelně
neopracovaný

tepelně
opracovaný

tepelně
opracovaný

tepelně
opracovaný

šunka
nejvyšší
jakosti

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SALUMIFICO SAN IT00359020336
IT 754 L CE
CARLO SPA, LOC. SAN
PELLEGRINO 310/310
- A , ZIANO
PIACENTINO (PC
29010
Palcarsa, Carretera de ESB24009318 ES 10.01467/LE - CE
León s/n, San Justo
de la Vega 247 10

30

do +7 °C

SALUMIFICO SAN IT00359020336
CARLO SPA, LOC. SAN
PELLEGRINO 310/310
- A , ZIANO
PIACENTINO (PC
29010
ARGAL
ESA28212579
ALIMENTACION, S.A.,
Ctra.de Mollerussa,
s/n, Miralcamp
(Lleida) 25242

45

ADRESA VÝROBCE

Stefri Frischeteam
Halper GmbH,
Steinbrückl 21,
Kemeten 7531

IČ

ATU21306806

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

IT 754 L CE

ES1005575/L CE

AT 10264 EG

tepelně
opracovaný

ARGAL
ESA28212579
ALIMENTACION, S.A.,
Ctra.de Mollerussa,
s/n, Miralcamp
(Lleida) 25242

ES1005575/L CE

tepelně
opracovaný

ARGAL
ESA28212579
ALIMENTACION, S.A.,
Ctra.de Mollerussa,
s/n, Miralcamp
(Lleida) 25242

ES1005575/L CE

tepelně
opracovaný

NOEL ALIMENTARIA ESA17014713 ES 10.01934/GE CE
S. A. U., Pla de
Beguda s/n, Sant Joan
les Fonts 17857
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60

40

30

55

30

30

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřové maso, jedlá sůl,
dextróza, koření, aromata,
antioxidant: E301,
konzervanty: E252, E250.

Mléko a výrobky z
něj

skladujte v suchu, vepřové maso, jedlá sůl,
chraňte před teplem paprika, česnek, olivový olej,
°C
konzervanty: E250, E252,
antioxidant: E301
0 až +4 °C

0-5 °C

1-4 °C

0-5 °C

0-5 °C

0-7 °C

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

vepřové maso 97%, jedlá sůl,
přírodní aromata, koření,
antioxidant: E301,
konzervant: E250.
vepřové maso 98%, pitná
voda, jedlá sůl, dextróza,
aroma, aroma kouře,
antioxidanty: (E316, E331),
konzervant: (E250).
krůtí prsa (56%), voda,
bramborový škrob, jedlá sůl,
konzervant: (E250),
stabilizátory: (E407a, E450,
E451), maltodextrin, cukr,
antioxidant: (E301), koření,
extrakty koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
(E621).
krůtí prsa, voda, sojová
bílkovina, dextróza, jedlá sůl,
stabilizátory: E407, E410,
E451, E450, E452, aroma,
antioxidant: E316,
konzervant: E250, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, barvivo: E120.
krůtí prsa 70%, voda, jedlá
sůl, stabilizátory: (E-407, E451i), sójová bílkovina,
dextróza, aroma, antioxidant:
(E-316), konzervant: (E-250)

Mléko a výrobky z
něj

Mléko a výrobky z
něj

Mléko a výrobky z
něj

Mléko a výrobky z
něj

Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

vepřová maso: 85%, voda,
jedlá sůl, zahušťovadlo: E441, Sójové boby (sója)
dextróza, cukr, stabilizátor:
a výrobky z nich
E450, antioxidanty: E325,E316

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

3056

Šunka z komína cca 2,5
kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

HINTERSCHINKEN 4
kg, šunka nejvyšší
jakosti

Masný výrobek

Mortadela s olivami
NOEL 2,5 kg

Masný výrobek

Debrecínská pečeně
cca 2,5 kg

Masný výrobek

30582

310

314

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

šunka

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

Zakład Produkcyjny w
Bielsku-Białej
"TARCZYŃSKI",
ul.Malowany Dworek
117, Bielsko-Biała 43300

PL 24610301 WE

12

od +2 °C do +6 °C.
Po otevření
spotřebujte do 2
dnů. °C

vepřové maso 93%, pitná
voda 5%, jedlá sůl, glukóza,
stabilizátory:
polyfosforečnany, octany
sodné, citronany sodné,
karagenan, látka zvýrazňující
chuť a vůni: glutaman sodný,
antioxidant: kyselina Laskorbová, aroma,
konzervant: dusitan sodný.
Může obsahovat stopy sóji,
obilovin obsahujících
lepek, mléka,
skořápkových plodů,
celeru, hořčice, sezamu a
vajec.

"Mitros Fleischwaren"
doo, Jarački put bb
22000, Sremska
Mitrovica

RS 59

ADRESA VÝROBCE

IČ

40

tepelně
opracovaný

NOEL ALIMENTARIA ESA17014713 ES 10.01934/GE CE
S. A. U., Pla de
Beguda s/n, Sant Joan
les Fonts 17857

40

tepelně
opracovaný

SKALIČAN a.s., Zelená
226, Česká Skalice
55203

12
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46504958

CZ 117 ES

ALERGENY

od 0°C do +7 °C °C vepřové maso 96 %, jedlá sůl,
glukózový sirup, dextróza,
stabilizátory: difosforečnany,
citrát sodný, antioxidant:
isoaskorbát sodný, výtažky z
koření, konzervant: dusitan
sodný.
0-7 °C

0-7 °C

vepřové maso a vepřové sádlo
(61,65%), pitná voda, olivy
(15%), bramborový škrob,
stabilizátory: (E412, E451,
E407, E410), jedlá sůl, aroma,
koření, barvivo: (E120), cukr,
dextróza, antioxidant: (E316),
česnek, konzervant: (E250).
vepřové maso: pečeně min
63%, voda: 31%, bramborový
škrob, stabilizátory: E450,
E451, vepřová živočišná
bílkovina, modifikovaný škrob:
E1422, zahušťovadlo: E407,
dextróza, ovesná vláknina
bezlepková, antioxidanty:
E316, E331, extrakty koření,
aroma, jedlá sůl, konzervant:
E250, paprika sladká

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj
Sezamová semena
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní
Vejce a výrobky z
nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní

Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní

Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

DRUH

SKUPINA

Kladenská pečeně cca
1,5kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

3142

Cikánská kotleta cca
2,2 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

317

Vepřová šunka nejvyšší
jakosti cca 3,3 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

3141

NÁZEV

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

Maso Jičín s.r.o.,
Konecchlumského
1075, Jičín 50601

šunka
nejvyšší
jakosti

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

CZ 302

12

ZAKŁAD
PL6391792071
PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO MAXPOL
Sp. z o.o., ul. Nowy
Świat 8, Kuźnia
Raciborska 47-420

PL 24110301 WE

12

ANIMEX FOODS Sp. z PL7541015206
o.o. sp. k., Morliny 15,
Ostróda 141 00

PL 26110201 WE

30
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SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

od +1 °C do +5°C vepřové maso, pitná voda,
°C
vepřové kůže, dusitanová
solicí směs (jedlá sůl vakuová
jodizovaná, konzervant E250),
stabilizátor E451, dextróza,
modifikovaný škrob: E1420,
živočišná vepřová bílkovina,
cukr, zahušťovadlo E407,
antioxidant E316, aroma,
barvivo kyselina karmínová a
E120. Obsah masa min.70%.

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní

od +2 °C do +6 °C vepřová kotleta 86%,pitná
°C
voda,jedlá sůl,sójová
Sójové boby (sója) Obiloviny obsahující
bílkovina, stabilizátory:trifosfor a výrobky z nich
lepek
ečnany (E451),difosforečnany
Mléko a výrobky z
(E450),
něj
polyfosforečnany(E452),karag
Celer a výrobky
enan (E407),glukozový
z něj
sirup,antioxidant:erythorban
Hořčice a výrobky
sodný (E316), látka
z ní
zvýrazňující chuť a vůni:
glutaman sodný (E621),
5ribonukleotidy sodné
(E635),vepřová
bílkovina,rostlinná
vláknina,extrakt
koření,regulátory
kyselosti:octany sodné
(E262),mléčnan sodný (E325),
konzervant:dusitan sodný
(E250). Výrobek může
obsahovat stopy obilovin
obsahujících
lepek,mléka,hořčice a celeru.
+2 až + 6 °C

vepřová kýta 86%, pitná
voda, jedlá sůl, krystalická
glukóza, stabilizátory:
trifosfáty, difosfáty,
polyfosfáty, fosfáty,
antioxidant: erythorbát sodný,
konzervant: dusitan sodný.
Výrobek může obsahovat:
mléko(včetně laktózy),
lepek, sóju, celer, hořčici.

Obiloviny obsahující
lepek
Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

ZAKŁADY MIĘSNE PL4970063144
SILESIA SPÓŁKA
AKCYJNA, OPOLSKA
22, KATOWICE 400 84

PL24750321WE

7

+2 až +9 °C

tepelně
opracovaný

Productos GEMI 1966 ESB25482795
S.L., Prat de la Riba 3,
Lleida 25006

ES 10.03947/L CE

40

0-5 °C

tepelně
opracovaný

Productos Valent S.A., ESA17018797 ES 10.05655/GE CE
Castell de Bellaguarda
2-4, Girona 17080

40

tepelně
neopracovaný

NOEL ALIMENTARIA ESA17014713 ES 10.01934/GE CE
S. A. U., Pla de
Beguda s/n, Sant Joan
les Fonts 17857

40

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

318

Královská prsa s krůtím
masem cca 2,8 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

320

Krůtí mozaika Sevilla
cca 3,7 kg

Masný výrobek

Jamón Serrano b.k. cca
5 kg

Masný výrobek

Jamón Serrano blok
cca 2,3 kg

Masný výrobek

322

3225

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

SLOŽENÍ

ALERGENY

kuřecí maso 37,5%, krůtí
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
maso 5,5%, pitná voda,
něj
lepek
vepřové kůže, bramborový
boby (sója)
Celer a výrobky
škrob, sójová bílkovina, jedlá Sójové
z něj
sůl, zahušťovadla E407, E425, a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
maltodextrin, glukóza,
z ní
stabilizátory: E451, E262,
Vejce a výrobky z
látka zvýrazňující chuť a vůni:
nich
E621, antioxidant: E316,
Jádra
podzemnice
aromata (obsahují laktózu z
olejné
mléka), konzervant: E250.
Sezamová semena
a výrobky z nich
výrobky z Obiloviny obsahující
krůtí maso (45%), pitná voda, Mléko aněj
lepek
olivy (12%), bramborový
boby (sója)
Celer a výrobky
škrob, červená paprika, jedlá Sójové
a výrobky z nich
z něj
sůl, cukr, dextróza,
Hořčice a výrobky
stabilizátory: E451, E407a,
z ní
aroma, rostlinná vláknina,
Vejce a výrobky z
antioxidanty: E301, E331,
nich
konzervanty: E262, E250
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich

0-7 °C
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója)
Celer a výrobky
a výrobky z nich
z něj
vepřová kýta (95%), jedlá sůl,
Hořčice a výrobky
konzervanty: (E252, E250),
z ní
antioxidant: (E301).
Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich
do +20 °C

vepřová kýta: 95%, jedlá sůl,
antioxidant: E301,
konzervanty: E252, E250
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MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója)
Celer a výrobky
a výrobky z nich
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

32311

Jamón Serrano s.k. cca
6,5 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

33102

Jamon Serrano krájené
250 g

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

INDUSTRIAS
ESA45052800 ES 10.04481/TO CE
CARNICAS TELLO
S.A., CTRA.
NAVALPINO KM. 27.8,
TOTÁNES 45163

109

skladujte při
nekolísavé teplotě
do +18 °C

Productos Valent S.A., ESA17018797 ES 10.05655/GE CE
Castell de Bellaguarda
2-4, Girona 17080

40

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřové maso(kýta 96%),
jedlá sůl, dextróza,
antioxidant: (E316),
konzervanty: (E252, E250).

Iberijský špek cca 1,5
kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

WKS Winfried Heine
GmbH, Werner-vonSiemens STR.5,
Kölleda 99625

DE812717016

DE TH EV 3016 EG

30

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója)
Celer a výrobky
a výrobky z nich
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich

2 až +7 °C

vepřové sádlo, jedlá sůl, kouř
z bukového dřeva

3401

Katalánský salám cca
3,8 kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

HIJOS DE JOSE
CASAPONSA, S.A.,
Ctra.Nacional 260,
Km.86, VALL DE
BIANYA 17813
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ESA17026642 ES 10.01810/GE CE

40

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója)
Celer a výrobky
a výrobky z nich
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich

0-7°C °C

vepřová kýta, jedlá sůl

3321

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

0 až +8 °C

vepřové maso
(48,89%), vepřový tuk, jedlá
sůl, mléčné bílkoviny,
maltodextrin, laktóza,
dextróza, koření, regulátor
kyselosti: E575, stabilizátory:
E451i, E450i, E452ii,
antioxidant: E301, kouřová
aromata, konzervant: E252,
barvivo: E120, povrchové
ošetření: konzervant: E235.
Obsahuje nejedlé střívko.

Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
něj
lepek
Sójové boby (sója)
Celer a výrobky
a výrobky z nich
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Sezamová semena
a výrobky z nich
Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

DRUH

SKUPINA

Katalánský salám pepř cca 2,3 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Salám Chorizo Regio
Pan cca 1,90 kg

Masný výrobek

346

Chorizo Extra Tello cca
1,8 kg

3461

3473

342

3441

NÁZEV

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
Gurb 8503

ESA08338493

ES 10.01924/B

40

7-15 °C

vepřové maso, slanina,
mléčná bílkovina, sójová
bílkovina, laktóza, koření,
stabilizátor: E451, aroma
kouře, antioxidant: E316,
konzervanty: E250, E252,
barvivo: E120.
Povrchová úprava: pepř 5%,
konzervant: E235.

trvanlivý
fermentovaný

Indústrias Carnicas ESA31026826 ES 10.02234/NA CE
Navarra, S.A., Crta.de
la Foz s/n, Lumbier
(Navarra) 314 40

54

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

INDUSTRIAS
ESA45052800 ES 10.04481/TO CE
CARNICAS TELLO
S.A., CTRA.
NAVALPINO KM. 27.8,
TOTÁNES 45163

90

Salám Chorizo extra
Baró cca 1,7 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Rafael Baró, SA,
ESA17007337 ES-10-01781/GE CE
Av.Catalunya 20,
CERVIÁ DE TER 17464

40

0-8 °C

Katalánský salám s
pepřem cca 3,9 kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

40

0 až +8 °C

HIJOS DE JOSE
CASAPONSA, S.A.,
Ctra.Nacional 260,
Km.86, VALL DE
BIANYA 17813
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ESA17026642 ES 10.01810/GE CE

skladujte na
vzdušném a
suchém místě při
teplotě do +20 °C

ALERGENY

vepřové maso, jedlá sůl,
paprika, mléčné bílkoviny,
česnek, sójová bílkovina,
dextrin, dextróza, aroma
kouře, stabilizátory: E450i,
E451i, E452ii, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, antioxidant: E316,
konzervanty: E250, E252,
barvivo: E120.

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Skladujte v suchu a vepřové maso 91,2%, jedlá
chraňte před
sůl, sladká mletá paprika,
Mléko a výrobky z
teplem. °C
koření, maltodextrin, dextróza,
něj
cukr, stabilizátor: E451;
Sójové boby (sója)
antioxidanty: E331, E316,
a výrobky z nich
E392; konzervanty: E250,
E252. Obsahuje nejedlé
střívko. Povrchové ošetření konzervant: natamycin.
vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl, laktóza, koření,
Sójové boby (sója)
mléčný protein, maltodextrin
a výrobky z nich
zkukuřice, dextróza, sójový
Mléko a výrobky z
protein, stabilizátory: (E450,
něj
E451), látka zvýrazňující chuť:
(E621), antioxidant: (E316),
konzervant: (E250), barvivo:
(E120), dextrin, droždí.
vepřové maso
(47,64%), vepřový
tuk, mléčné bílkoviny, jedlá
sůl, pepř (2%), laktóza,
sušené mléko, maltodextrin,
dextróza, koření, regulátor
kyselosti: E575, stabilizátory:
E451i, E450i, E452ii,
antioxidant: E301, kouřová
aromata, konzervant: E252,
barvivo: E120, povrchové
ošetření: konzervant: E235.

Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
34748

NÁZEV
Fuet točený cca 800g

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

trvanlivý
fermentovaný

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
Gurb 8503

ESA08338493

ES 10.01924/B

30

DRUH

SKUPINA

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI

3475

Katalánský salám se
sýrem cca 4 kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

HIJOS DE JOSE
CASAPONSA, S.A.,
Ctra.Nacional 260,
Km.86, VALL DE
BIANYA 17813

ESA17026642 ES 10.01810/GE CE

40

348

Llonganissa Solá cca
650g

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Embutidos SOLÁ,
Av.de la Ribera 33,
Gurb 8503

ESA08338493

40

3503

Salám Chapata s
vlašsk. ořechy cca 1,1
kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

HIJOS DE JOSE
CASAPONSA, S.A.,
Ctra.Nacional 260,
Km.86, VALL DE
BIANYA 17813

ESA17026642 ES 10.01810/GE CE

372

Westfálské srdce v
pepři cca 1,50 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

VOGT & WOLF GmbH,
Herzebrocker Str. 43,
Gütersloh D-3 3330
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ES 10.01924/B

DE EV 31 EG

30

21

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

skladujte v chladu a Složení: vepřové maso,
v suchu při teplotě laktóza, jedlá sůl,
+15°C °C
koření, antioxidant: E316,
konzervanty: E250, E252;
jedlé vepřové střívko.
0 až +8 °C

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso
(47,64%), vepřový tuk, sýr
Mléko a výrobky z
(3%), (pasterované kravské
něj
mléko, bakteriální kultury,
syřidlo, barvivo: E160b, jedlá
sůl, povrchové ošetření,
konzervanty: E235, E200),
mléčné bílkoviny, jedlá sůl,
laktóza, sušené mléko,
maltodextrin, dextróza, koření,
regulátor kyselosti: E575,
stabilizátory: E451i, E450i,
E452ii, antioxidant: E301,
kouřová aromata, konzervant:
E252, barvivo: E120, jedlá
želatina.

skladujte na
vepřové maso(plec, panenka),
chladném a suchém jedlá sůl, laktóza, víno,
Mléko a výrobky z
místě do +15 °C stabilizátor: (E420i), mléčný
něj
protein, dextrin, pepř,
antioxidant: (E316),
konzervanty: (E250, E252),
barvivo: (E120) .
0 až +8 °C

vepřové maso
(51,11%), vepřový tuk,
Mléko a výrobky z
vlašské ořechy (4,5%),
něj
mléčné bílkoviny, jedlá sůl,
Suché skořápkové
laktóza, sušené mléko,
plody
maltodextrin, dextróza, koření,
regulátor kyselosti: E575,
stabilizátory: E451i, E450i,
E452ii, antioxidant: E301,
kouřová aromata, konzervant:
E252, barvivo: E120, jedlá
želatina, vepřové střívko,
povrchové ošetření:
konzervant: E235.

od +15 do +18 °C vepřové maso, jedlá sůl, pepř
2,3%, glukózový sirup, koření,
maltodextrin, dextróza, cukr,
antioxidanty E300, E301,
aroma, barvivo: E120,
konzervanty: E250, E202,
zrající kultury, kouř

Hořčice a výrobky
z ní
Celer a výrobky
z něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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TŘÍDA
JAKOSTI

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

DE MV-EV 301 EG

12

2-7 °C

vepřové maso, jedlá sůl,
maltodextrin, cukr, kořenící
přípravek (koření, jedlá sůl,
slunečnicový olej), dextróza,
antioxidant: kyselina Laskorbová, výtažky z koření,
aromata, konzervant: dusitan
sodný, kouř.

DRUH

SKUPINA

373

Lachsschinken cca 1,3
kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

"Der Pommeraner" DE812962084
Loitz GmbH,
Hiddenhausener
Straße 6, Loitz 171 21

Westfálské srdce v sýru
cca 1,5 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

VOGT & WOLF GmbH,
Herzebrocker Str. 43,
Gütersloh D-3 3330

DE EV 31 EG

Schwarzwaldská šunka
cca 300 g vac

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

LAVERDIE GmbH,
Von-Bronsart-Str.4,
Barsbüttel 228 85

DE SH 00522 EG

Holštýnský salám
plátky cca 300 g vac

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

LAVERDIE GmbH,
Von-Bronsart-Str.4,
Barsbüttel 228 85

DE SH 00522 EG

3751

3752
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IČ

ZÁRUKA

NÁZEV

374

ADRESA VÝROBCE

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ART

21

30

30

15 °C

1-7 °C

od +1 do +7 °C

ALERGENY

vepřové maso, jedlá sůl,
glukózový sirup, koření,
maltodextrin, dextróza, cukr,
antioxidanty: (E300, E301),
aroma, barvivo: (E120),
konzervant: (E250), zrající
kultury, kouř. Povrchová
vrstva: Italský tvrdý sýr 6%((
mléko, jedlá sůl, bakterie
mléčného kvašení, syřidlo,
barvivo: (E160b), konzervant:
(E251)), vepřová želatina,
mléčná bílkovina,
modifikovaný škrob, regulátor
kyselosti: (E262),
zahušťovadlo: (E415).
vepřové maso, jedlá sůl,
glukózový sirup, dextróza,
koření (obsahuje hořčici,
celer, laktózu), extrakty
koření, konzervanty: (E250,
E252), kouř.

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
Hořčice a výrobky
z ní
Celer a výrobky
z něj

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní
Celer a výrobky
z něj

Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

vepřové maso, slanina,
jodidovaná sůl (jedlá sůl, jodid Celer a výrobky
draselný), dextróza, glukózový
z něj
sirup, koření (obsahuje
Hořčice a výrobky
hořčici, celer, laktózu),
z ní
extrakty koření, antioxidanty: Mléko a výrobky z
E300, E301, barvivo: E162,
něj
konzervant: E250, zrající
kultury, kouř

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

377

Salám Salaggio cca 1,1
kg

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

Bačova slanina cca 1,0
kg pův.recept.

Masný výrobek

tepelně
neopracovaný

Gazdovská slanina cca
500g

Masný výrobek

Spišské karé cca
0,650kg

Masný výrobek

Spišská krkovice cca
0,650kg

Masný výrobek

Uzená klobása na
bukovém dříví cca 1,2
kg

Masný výrobek

381

382

38211

38212

3840

tepelně
neopracovaný

tepelně
neopracovaný

tepelně
neopracovaný

tepelně
neopracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

Gütersloher
DE300925775
Fleischwaren Vertriebs
GmbH & Co.,
Bismarckstraße 25,
Gütersloh 33330

DE EV 902 EG

21

+15 až +18 °C

krůtí maso, vepřové maso,
jedlá sůl, vepřová slanina, sýr
s plísní na povrchu
(pasterované mléko, jedlá
sůl, mlékařské kultury,
syřidlo, ušlechtilá plísňová
kultura), laktóza, dextróza,
koření, antioxidanty: E300,
E301, E392, aroma,
konzervant: E250, zrající
kultury.
Povrchová úprava: barvivo:
E170.

Vijofel fit - meat s.r.o., SK2023601756
Bartošovce 172,
Hertník 086 42

SK 68 ES

ADRESA VÝROBCE

IČ

TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01
TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01

SK 8106 ES

TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01

SK 8106 ES

Vijofel fit - meat s.r.o., SK2023601756
Bartošovce 172,
Hertník 086 42

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

SK 8106 ES

SK 68 ES

21

12

7

7

12

0-12 °C

0 až +12 °C

0 až +7°C °C

0°C až +7°C °C

do + 25 °C

vepřový bok bez kosti 95%,
jedlá sůl, konzervant: E250,
glukózový sirup, dextróza,
koření, látka yvýrazňující chuť
a vůni: E621, sušený česnek,
aroma, červená řepa,
antioxidant: E316,
maltodextrin, barvivo: E120

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Vepřový bok bez kosti s kůží
min. 97%, jedlá sůl,
Mléko a výrobky z
konzervační látka E 250, kmín,
něj
extrakt česneku.
vepřové karé 95%, jedlá sůl,
konzervant: E250,
Mléko a výrobky z
maltodextrin, směs koření,
něj
látka zvýrazňující chuť a
vůni: E621, dextróza,
antioxidant: E301.
vepřová krkovice 95%, jedlá
sůl, konzervant: E250,
maltodextrin, směs přírodních
koření, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, dextróza,
antioxidant: E301. Skladujte
zavěšené.

Mléko a výrobky z
něj

vepřové maso 95%, pitná
voda, jedlá sůl, konzervant:
Mléko a výrobky z
E250, směs koření, cukr,
něj
česneková pasta, dextróza,
barviva: E150c, E120, červená
řepa. Jedlé střívko vepřové.

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

38401

Staroslovenská klobása
cca 1 kg

Masný výrobek

trvanlivý tepelně
opracovaný

Dunajská klobása cca
1,5 kg

Masný výrobek

trvanlivý
fermentovaný

Žitavská klobása cca
800 g

Masný výrobek

Zipser domáca klobása
cca 1000 g

Masný výrobek

Poličan GG cca 0,6 kg
vac

Masný výrobek

Zipser klobása s
jelením masem cca 1,5
kg

Masný výrobek

3841

3848

3849

385

3850

TŘÍDA
JAKOSTI

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

Vijofel fit - meat s.r.o., SK2023601756
Bartošovce 172,
Hertník 086 42

SK 68 ES

12

Vijofel fit - meat s.r.o., SK2023601756
Bartošovce 172,
Hertník 086 42

SK 68 ES

ADRESA VÝROBCE

IČ

trvanlivý
fermentovaný

TAURIS NITRIA spol.,
s.r.o.,, Cintorínska
1718/39, Mojmírovice
951 15

SK 15 ES

tepelně
neopracovaný

TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01

SK 8106 ES

trvanlivý
fermentovaný

MP Krásno, a.s. Martinov, Martinovská
3168/48, Ostrava Martinov 72300

CZ 81940169 ES

tepelně
neopracovaný

TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01

SK 8106 ES
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12

12

12

21

10

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

Skladujte při teplotě vepřové maso 88%, hovězí
od 0 do +4 °C
maso 10 %, pitná voda, jedlá
sůl, konzervant E250, směs
koření, cukr, česnek, vepřové
střívko
0-25 °C

0-24 °C

0 až +4 °C

0-20 °C

0 až +4 °C

vepřové maso (92%), hovězí
maso (4%), živočišná
bílkovina, pitná voda, jedlá
sůl, konzervant: E250,
extrakty koření, koření, látky
zvýrazňující chuť a vůni:
E621,E635, antioxidant: E300,
barvivo: E120, dextróza,
aroma, česneková pasta
vepřové maso (82%), slanina,
vepřová bílkovina, jedlá sůl,
koření a extrakty koření,
dextróza, řepný cukr,
maltodextrin, česnek,
konzervant E250, antioxidanty
E300, E316, látka zvýrazňující
chuť a vůni E621, barvivo
E120, startovací kultura.
vepřové maso, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný,
paprika sladká, paprika pálivá,
kmín, pepř, česnek, cukr.
vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl s jodem(jedlá sůl,
jodičnan draselný), koření,
extrakty koření, glukózový
sirup, startovací kultura
mikroorganismů, dextróza,
extrakt z červené řepy,
konzervant: (E250),
antioxidant: (E316), barvivo:
(E120), kouřové aroma
vepřové maso, jelení maso,
vepřové sádlo, směs koření a
extraktů koření, jedlá sůl,
konzervant: dusitan sodný,
pitná voda, česnek.

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
3851

386

3861

387

3871

NÁZEV

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

trvanlivý
fermentovaný

SKALIČAN a.s., Zelená
226, Česká Skalice
55203

46504958

CZ 117 ES

12

0-20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo
20 g, jedlá sůl, konzervant:
(E250), hovězí maso,
dextróza, směs přírodního
koření, maltodextrin, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
(E621), extrakty koření,
antioxidanty: (E300, E301),
barvivo: (E162, E120), směs
mikrokoků a bakterií
mléčného kvašení. Obal není
určen ke konzumaci.

trvanlivý
fermentovaný

MP Krásno, a.s. Martinov, Martinovská
3168/48, Ostrava Martinov 72300

trvanlivý
fermentovaný

SKALIČAN a.s., Zelená
226, Česká Skalice
55203

trvanlivý
fermentovaný

MP Krásno, a.s. Martinov, Martinovská
3168/48, Ostrava Martinov 72300

trvanlivý
fermentovaný

SKALIČAN a.s., Zelená
226, Česká Skalice
55203

DRUH

SKUPINA

Poličan Gourmet
Gornitzki cca 0,8 kg

Masný výrobek

Herkules GG cca 1,1 kg
vac

Masný výrobek

Herkules Gourmet
Gornitzki cca 1,3 kg

Masný výrobek

Paprikáš GG cca 0,6 kg
vac

Masný výrobek

Paprikáš Gourmet
Gornitzki cca 0,8 kg

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

CZ 81940169 ES

46504958

CZ 117 ES

CZ 81940169 ES

46504958

CZ 117 ES

21

12

21

12

0-20 °C

0-20 °C

0 až +20 °C

0-20 °C

vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl, koření, extrakty
koření, glukózový sirup,
startovací kultura
mikroorganismů, dextróza,
konzervant: (E250),
antioxidant: (E316), barvivo:
(E120), kouřové aroma
vepřové maso, hovězí maso,
vepřové sádlo 32g, jedlá sůl,
konzervant: (E250), dextróza,
směs koření, maltodextrin,
látka zvýrazňující chuť a vůni:
(E621), extrakty koření,
antioxidant: (E300, E301),
přírodní barvivo: (E120,
E162), směs mikrokoků a
bakterií mléčného kvašení.
Obal není určen ke
konzumaci.
vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl, koření, glukózový
sirup, sušená zelenina
(česnek), dextróza, startovací
kultura mikroorganismů,
konzervant: E250,
antioxidant: E316, kouřové
aroma.
vepřové maso, vepřové sádlo
32g, jedlá sůl, konzervant:
(E250), hovězí maso,
dextróza, směs přírodního
koření, extrakty koření,
antioxidant: (E300), barvivo:
(E120, E150c, E162), směs
mikrokoků a bakterií
mléčného kvašení. Obal není
určen ke konzumaci.

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

tepelně
neopracovaný

Könecke Sp. z o.o.,
osiedle Przemyslowe
11, Slubice Pl- 69-100

5981477022

PL 08054001 WE

21

+10 až +14 °C

salám 95% (vepřové maso,
vepřové sádlo, jedlá sůl,
koření, dextróza, antioxidant:
E301, glukózový sirup,
barvivo: E120, extrakty z
koření, konzervant: E250,
startovací kultury, kouř z
bukového dřeva).
Obal se sýrem 5% (tvrdý sýr
5% (mléko, mléčné kultury,
enzymy, jedlá sůl, barvivo:
E160b), vepřová želatina,
řepkový olej, modifikovaný
škrob, konzervant: E202) .

tepelně
neopracovaný

Könecke Sp. z o.o.,
osiedle Przemyslowe
11, Slubice Pl- 69-100

5981477022

trvanlivý
fermentovaný

TAURIS NITRIA spol.,
s.r.o.,, Cintorínska
1718/39, Mojmírovice
951 15

SK 15 ES

trvanlivý
fermentovaný

TAURIS, a.s.
prev.MäsoSpiš,
Podskala 1, Spišská
Nová Ves 052 01

SK 8106 ES

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

391

Gurmán v sýru cca 2,3
kg

Masný výrobek

Gurmán v pepři cca 2,3
kg

Masný výrobek

Salám GOLD cca 1,5 kg

Masný výrobek

394

397

3971

Mediteran salám cca
1,2 kg

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI
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PL 08054001 WE

21

14

18

+10 až +14 °C

0 až + 24 °C

0 až +24 °C

salám 97% (vepřové maso,
vepřové sádlo, jedlá sůl,
koření, dextróza, glukózový
sirup, extrakty z koření,
antioxidant: E301,
konzervant: E250, barvivo:
E120, startovací kultury, kouř
z bukového dřeva).
Pepřový obal 3% (zelený pepř
madagaskarský 5%, vepřová
želatina, konzervant: E202).
vepřové maso, slanina, hovězí
maso, jedlá sůl, konzervant:
E250, koření a extrakty
koření, česnek, dextróza,
látky zvýrazňující chuť a vůni:
E621,E635, antioxidant: E316,
aroma kouře, barvivo: E120,
startovací kultura. Původ
primární složky (vepřové a
hovězí maso): EU.
vepřové maso, vepřové sádlo,
jedlá sůl, konzervant: E250,
dextróza, vepřová bílkovina,
výtažky koření, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, aroma, antioxidant:
E316, barvivo: E120,
startovací kultura.

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

TAURIS NITRIA spol.,
s.r.o.,, Cintorínska
1718/39, Mojmírovice
951 15

SK 15 ES

12

0 až 24 °C a
relativní vlhkosti
vzduchu max. 80%
°C

vepřové maso, hovězí maso,
slanina, jedlá sůl, konzervant:
E 250, stabilizátor: E 450,
koření a extrakty z koření,
aroma, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E 621, dextróza,
antioxidant: E 316, barvivo: E
120. Obsahuje nejedlé střívko.

trvanlivý
fermentovaný

TAURIS NITRIA spol.,
s.r.o.,, Cintorínska
1718/39, Mojmírovice
951 15

SK 15 ES

0 až 24 °C a
relativní vlhkosti
vzduchu max. 80%
°C

vepřové maso, slanina,
vepřová bílkovina, jedlá sůl,
koření a extrakty z koření,
dextróza, česnek, konzervant:
E 250, stabilizátor: E 451,
látka zvýrazňující chuť a vůni:
E 621, paprikový extrakt,
antioxidant: E 300, startovací
kultura. Obsahuje nejedlé
střívko. Obal před konzumací
odstraňte.

trvanlivý
fermentovaný

"Der Pommeraner" DE812962084
Loitz GmbH,
Hiddenhausener
Straße 6, Loitz 171 21

DE MV-EV 301 EG

2-7 °C

vepřové maso, jedlá sůl,
maltodextrin, cukr, kořenící
přípravek (koření, jedlá sůl,
slunečnicový olej), dextróza,
antioxidant: kyselina Laskorbová, výtažky z koření,
aromata, konzervant: dusitan
sodný, kouř.

tepelně
neopracovaný

Hermann Wein GmbH DE267550360
& Co. KG, Dornstetter
Str.29, Freudenstadt
Musbach 722 50

DE EV 65 EG

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

39710

Parmico salám cca 0,6
kg

Masný výrobek

trvanlivý tepelně
opracovaný

Pekelný salám cca 0,5
kg

Masný výrobek

Schinken speck cca 1,4
kg

Masný výrobek

SCHWARZWÄLDER
SCHINKEN g.g.A. 500 g
plátky

Masný výrobek

39711

3981

39847

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

IČ

12

21

21

do +7 °C

ALERGENY

vepřové maso, jedlá
sůl, koření,
dextróza,
konzervanty:
dusitan sodný,
dusičnan draselný;
udící kouř

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

406

Šunkové rolky v aspiku
GG cca 1,3 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Česneková klobása cca
2 kg

Masný výrobek

434

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

12

1-5 °C

ASPIK 51% (voda, ocet kvas.
lih., vepř. želat., cukr, sůl),
KŘENOVÉ ROLKY 32% (
tvaroh (mléko, smetana),
křen 30% (křen, voda, ocet
kvasný lihový, řepk.olej, cukr,
sůl, zahušť. modifik.škrob,
konzerv. E224 - oxid siřičitý
, reg.kys. E330), voda, tradiční
pomazánkové (smetana,
mléko, syrovátka, modifik.
škrob, sůl), vepřová želatina,
škrob bramb., sůl), ŠUNKA
STANDARD(vepřové maso,
voda, škrob bram., lák
(stabil. E451, zahušť. E407,
E415, vepř. bílkov., dextróza,
maltodextrin, antiox. E301,
aroma, barvivo hemoglobin,
reg.kys. E508, olej řepk.)
dusitan. směs (jedlá sůl,
stabil. E250) vepř.bílkov.,
glukóz. sirup, sůl, antiox.
E301, vejce ( sůl, reg. kys.
E330, konzerv. E211), paprika
(ocet kvas.lih., glukóz. sirup,
sůl, konzerv. E211).

FIRMA "KABANOS" PL7351027270
KOJS MIROSŁAW I
JOANNA KOJSKOWALCZYK SPÓŁKA
JAWNA , Spóldzielców
1, Jablonka 34480

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

PL 12110317 WE

12

2-8 °C

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Oxid siřičitý a
siřičitany (> 10
mg/kg nebo 10 mg/l
jako celkový SO2)

vepřové maso (20%), hovězí
maso (20%), vepřové sádlo
Mléko a výrobky z
(20%), vepřový kolagen
něj
(10%), pitná voda, česnek
Sójové boby (sója)
(2%), jedlá sůl, sójová
a výrobky z nich
bílkovina, stabilizátor: E451,
zahušťovadlo: E407,
antioxidanty: E316, E300,
glukóza, maltodextrin,
sacharóza, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621, regulátor
kyselosti: E331, koření
(majoránka, kajenský pepř,
černý pepř), aroma (obsahuje
laktózu), extrakty koření,
hydrolyzovaná sójová
bílkovina, barvivo: E120,
emulgátory: E471, E472c,
vepřová bílkovina, konzervant:
E250.
Může obsahovat stopy
arašídů, celeru, hořčice,
sezamu a vajec.

Vejce a výrobky z
nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
Suché skořápkové
plody

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
43401

4342

4345

435

NÁZEV

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

tepelně
opracovaný

Uzeniny Příbram, a.s.,
Antala Staška
1670/80, Praha 140 00

25244523

CZ 600 ES

14

0°C až + 5°C °C

tepelně
opracovaný

Krušnohorské uzeniny
J + J Radoš s.r.o.,
Osecká 179/19, Lom
435 11

03135730

tepelně
opracovaný

ZAKŁADY MIĘSNE PL4970063144
SILESIA SPÓŁKA
AKCYJNA, OPOLSKA
22, KATOWICE 400 84

PL24750321WE

tepelně
opracovaný

FIRMA "KABANOS" PL7351027270
KOJS MIROSŁAW I
JOANNA KOJSKOWALCZYK SPÓŁKA
JAWNA , Spóldzielców
1, Jablonka 34480

PL 12110317 WE

DRUH

SKUPINA

Klobása z udírny GG
cca 1,9kg

Masný výrobek

Osecká klobása se
sýrem cca 1,8 kg

Masný výrobek

Uhlířská klobása cca
1kg

Masný výrobek

Oravský luncheon
meat cca 1,7 kg

Masný výrobek

TŘÍDA
JAKOSTI

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

CZ 4752 ES

7

10

+5 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřové maso 95% voda,
dusitanová solící směs (jedlá
Mléko a výrobky z
sůl, konzervant (dusitan
něj
sodný), jodičnan draselný),
Sójové boby (sója)
vepřové střevo, česnek,
a výrobky z nich
koření (pepř černý, kmín,
paprika sladká, majoránka,
muškátový ořech), stabilizátor
(trifosforečnany), pepř zelený
drcený.
vepřové maso 60%, sýr 16%,
pitná voda, dusitanová solící
směs: (jedlá sůl, E250),
bramborový škrob,
stabilizátor: E451,
zahušťovadlo: E407a, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, živočišná bílkovina,
antioxidant: E316, dextróza,
extrakty koření, paprikové
floky, barvivo: E120.

Vejce a výrobky z
nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
Suché skořápkové
plody

Mléko a výrobky z
něj

od +2 do +9 °C
vepřové maso (98%), jedlá
Sójové boby (sója)
sůl, sójová bílkovina, látka
a výrobky z nich
zvýrazňující chuť a vůni
Celer a výrobky
(E621), stabilizátory: E451,
z něj
E262, glukóza, antioxidant:
E316, koření (obsahuje
celer), vepřová krevní
bílkovina, hydrolyzovaná
sójová bílkovina, konzervant:
E250

12

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

2-8 °C

Vejce a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Mléko a výrobky z
něj
Hořčice a výrobky
z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
Obiloviny obsahující
lepek

vepřové maso (59 %),
vepřové sádlo (6 %), pitná
Obiloviny obsahující Vejce a výrobky z
voda, želatina, jedlá sůl,
lepek
nich
emulgátor: E471, stabilizátory: Mléko a výrobky z
Ryby a výrobky z
E452, E340; pšeničná
něj
nich
vláknina, zahušťovadla:
Sójové boby (sója) Jádra podzemnice
E1412, E1420; extrakt koření,
a výrobky z nich
olejné
aroma (obsahuje mléčné
Celer a výrobky
bílkoviny), látky zvýrazňující
z něj
chuť a vůni: E621, E627,
Sezamová semena
E632, E635; dextróza,
a výrobky z nich
maltodextrin, glukóza,
Hořčice a výrobky
laktóza, mléčné bílkoviny,
z ní
hydrolyzovaný sójový protein,
extrakt z kvasnic, konzervant:
E250.

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

438

Aspik jazykový GG cca
3,5 kg

Masný výrobek

440

Slanina Gourmet
Gornitzki cca 1,7 kg

442

Tenká klobása ze sudu
cca 1kg

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

tepelně
opracovaný

CHOVSERVIS a.s.,
Zemědělská 897,
Hradec Králové 50003

46505008

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

MP Krásno, a.s.,
Hranická 430/34,
Valašské Meziříčí
75701

25572890

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

FIRMA "KABANOS" PL7351027270
KOJS MIROSŁAW I
JOANNA KOJSKOWALCZYK SPÓŁKA
JAWNA , Spóldzielców
1, Jablonka 34480
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IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

30

1-5°C °C

vepřový jazyk 82%, pitná
voda, celerový salát 4,4%,
jedlá želatina, jedlá sůl,
konzervant: E250, jodičnan
draselný, látka zvýrazňující
chuť a vůni: E621 a E635,
směs koření se sójou,
barvivo: E150d, řepkový olej,
stabilizátor: E451,
zahušťovadlo E407a,
antioxidant: E316, cukr,
extrakty koření. Obal není
jedlý.

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj

CZ 1184 ES

15

1-5 °C

vepřové maso 70%, pitná
voda, jedlá sůl, bramborový
Sójové boby (sója)
škrob, vepřová bílkovina, cukr, a výrobky z nich
stabilizátory: E450, E451,
Celer a výrobky
zahušťovadla: E407a, E407,
z něj
E415, antioxidanty: E301,
E316, látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, konzervant:
E250, dextróza, kouřové
aroma

PL 12110317 WE

12

2-8 °C

vepřové maso (41 %), hovězí
maso (26 %), hovězí kolagen Obiloviny obsahující Vejce a výrobky z
(1,5 %), vepřový kolagen (1
lepek
nich
%), pitná voda, pšeničný
Mléko a výrobky z
Ryby a výrobky z
škrob, sójová vláknina, jedlá
něj
nich
sůl, hydrolyzovaná sójová
Sójové boby (sója) Jádra podzemnice
bílkovina, stabilizátor: E451,
a výrobky z nich
olejné
regulátor kyselosti: E331,
Hořčice a výrobky
Celer a výrobky
konzervant: E262, dextróza,
z ní
z něj
maltodextrin, glukóza,
Sezamová semena
laktóza, sacharóza, aroma
a výrobky z nich
(obsahuje lepek), extrakty
koření, látky zvýrazňující chuť
a vůni: E621, E635;
antioxidant: E316,
zahušťovadla: E407a, E412,
E425; koření (obsahuje
hořčici), barvivo: E120,
vepřová bílkovina, mléčná
bílkovina, konzervant: E250.

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
4428

448

5021

5022

639

6391

NÁZEV

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

tepelně
opracovaný

STEINEX a.s.,
Mojmírovo náměstí
31/20, Brno 612 00

29375134

CZ 6005 ES

7

0 až +5 °C

vepřové maso 75%, hovězí
maso 23%, voda, dusitanová
solící směs (jedlá sůl,
konzervant: E250), česneková
pasta (jedlá sůl, česnek),
koření, stabilizátory: (E451,
E450), látka zvýrazňující chuť
a vůni: E621, jedlá sůl, cukry,
antioxidant: E316, barvivo:
E120, hovězí kolagenní střevo.

Obiloviny obsahující
lepek
Mléko a výrobky z
něj
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Hořčice a výrobky
z ní

Vejce a výrobky z
nich
Ryby a výrobky z
nich
Jádra podzemnice
olejné
Celer a výrobky
z něj
Sezamová semena
a výrobky z nich

tepelně
opracovaný

Zaklad Przetwórstwa
Miesnego „JBB“
Import-Eksport Józef
Baldyga, ul.Kościelna
25, Lyse 07-437

PL 14150303 WE

tepelně
opracovaný

Palcsó Zoltán
HU13684039
Kereskedelmi Kft.,
Vörösmarty út 77.,
Tápiószele 276 6
JAV - AKC, s.r.o. , SK2020373564
Vlčany 999, Vlčany
92584
s plísní uvnitř
MADETA a. s.,
63275635
hmoty
Rudolfovská 246/83,
České Budějovice
37050
s plísní uvnitř
Bayerische
DE128965455
hmoty
Milchindustrie eG,
Klötzlmüllerstrasse
140, Landshut 84034

HU 1375 EK

DRUH

SKUPINA

Štýrské párečky cca 1
kg

Masný výrobek

Kotleta po Řecku cca
2,2 kg

Masný výrobek

Vepřové škvarky 1,5kg

Masný výrobek

Škvarky Gourmet
Gornitzki 1 kg

Masný výrobek

Císařská Niva 50% cca
3 kg

Sýr

Sýr Mont Noris 50%
cca 2,5 kg

Sýr

tepelně
opracovaný
přírodní zrající

přírodní zrající

TŘÍDA
JAKOSTI
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SK 671 ES

CZ 3704 ES

DE BY 410 EG

7

20

21

8

30

2 - 8 °C

do +10 °C

+15 °C

0-8 °C

vepřová kotleta 24,6%, krůtí
maso 10,9%, kuřecí maso
Obiloviny obsahující
7,4%, voda, konzervovaná
lepek
zelenina v různém poměru
Vejce a výrobky z
11,8% (mrkev, paprika,
nich
okurka, cukr, ocet, jedlá sůl), Mléko a výrobky z
kuřecí kůže, vepřová kůže,
něj
vepřový tuk, jedlá sůl,
Sójové boby (sója)
bramborový škrob SÓJOVÁ
a výrobky z nich
bílkovina. MLÉČNÁ bílkovina,
Celer a výrobky
vepřová bílkovina,
z něj
maltodextrin, látka
zvýrazňující chuť a vůni:
E621, koření a jejich výtažky,
stabilizátory: E450, E451,
E452, zahušťovadla: E407 a
E407, regulátory kyselosti:
E261, E326. PŠENIČNÁ
vláknina, antioxidanty: E301,
E316, E300, aromata
(obsahují MLÉKO, CELER,
VEJCE), kouřové aroma,
barvivo: E120, E160c,
konzervant: E250.

Hořčice a výrobky
z ní

Složení: hřbetní vepřové sádlo
ze slaniny bez kůže

Mléko a výrobky z
něj

vepřové sádlo 100%

Mléko a výrobky z
něj

mléko, jedlá sůl,
mlékárenská kultura,
ušlechtilá plíseň Penicillium
roqueforti

Mléko a výrobky z
něj

4-6 °C
mléko, jedlá sůl,bakterie
mléčného kvašení,makrobiální
syřidlo,plíseň(penicillium
requeforti)

Mléko a výrobky z
něj
Oxid siřičitý a
siřičitany (> 10
mg/kg nebo 10 mg/l
jako celkový SO2)

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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NÁZEV

DRUH

SKUPINA

6393

Sýr Alpen Blu 50% cca
2,5 kg

Sýr

přírodní zrající

63962

640

Sýr Formaggio Duro
cca 1 kg

Sýr

přírodní zrající

Sýr

Sýr Eidam 30% cca
3,00 kg

Sýr

Uzený sýr Eidam 45%
cca 3,30 kg

Sýr

Sýr Gouda 48% cca 3
kg

Sýr

644

Sýr Švýcárek 45% blok cca 5,5 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

6441

Sýr Ementaler 45%
Dobroděj cca 8,2 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

6442

Sýr Maingold 45% cca
3 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

Sýr Alpener cca 4,2 kg

Sýr

641

643

6444

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

ADRESA VÝROBCE

IČ

s plísní uvnitř Hofmeister Käsewerk
hmoty
GmbH & Co. KG,
Egglhauser Straße 15,
Pfeffenhausen 840 76
polotvrdý
LATTERIA SORESINA IT00108110198
SOCIETA´
COOPERATIVA
AGRICOLA I, VIA DEI
MILLE 13/17,
SORESINA CR 260 15
polotvrdý
LACRUM Velké
63992370
Meziříčí, s.r.o.,
Hornoměstská 383/60,
Velké Meziříčí 594 01
polotvrdý
Bayernland eG,
DE133546954
Breslauer Straße 406,
Nürnberg 904 71
polotvrdý
Okregowa Spoldzielna PL8450001096
Mleczarska,
ul.Bialostocka 25,
Gizycko 11500

Eidamský salámový sýr
30% cca 2,2 kg

6402

přírodní zrající

TŘÍDA
JAKOSTI

plnotučný

polotvrdý

Bayernland eG,
DE133546954
Breslauer Straße 406,
Nürnberg 904 71
OKRĘGOWA
PL6560000033
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
WŁOSZCZOWA, ul.
Jana Kochanowskieho
1, Włoszczowa 29100
CEKO Sp. z o.o.,
PL6180048163
Goliszew 3a ,
Żelazków 62817

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

DE BY 250 EG

30

do +6 °C

IT 08130 CE

40

30

DE BY 308 EG

PL 28061602 WE

DE BY 308 EG

30

30

30

4-8 °C

+4 až + 8 °C

4-8 °C

od +1 do +8 °C

4-8 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

mléko, jedlá sůl, mléčné
kultury, mikrobiální syřidlo.

Mléko a výrobky z
něj

Složení: mléko, jedlá sůl,
vegetariánské syřidlo,
konzervant: lysozym (z
vajec).

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich

mléko, jedlá sůl, mléčné
kultury

Mléko a výrobky z
něj

mléko, jedlá sůl, mléčné
kultury, mikrobiální syřidlo
pasterované mléko, jedlá sůl,
čisté bakteriální kultury,
syřidlo, stabilizátor: E509,
barvivo: E160b
mléko, jedlá sůl, mléčné
kultury, mikrobiální syřidlo

Mléko a výrobky z
něj
Mléko a výrobky z
něj

Mléko a výrobky z
něj

PL 26131601 WE

30

2-10 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
stabilizátor: (E509),
Mléko a výrobky z
konzervant: (lysozym z
něj
vajec), mléčné kultury,
Vejce a výrobky z
syřidlo, barvivo: E160 b.
nich

PL 30071602 WE

30

2-6 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
stabilizátor: (E509), bakteriální Mléko a výrobky z
kultury, syřidlo, barvivo: (E160
něj
b).

Bayernland eG,
DE133546954
Breslauer Straße 406,
Nürnberg 904 71

DE BY 308 EG

30

4-8 °C

OKRĘGOWA
PL6560000033
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
WŁOSZCZOWA, ul.
Jana Kochanowskieho
1, Włoszczowa 29100

PL 26131601 WE
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mléko, sýrařské kultury,
mikrobiologické syřidlo, jedlá
sůl

30

0-10 °C

pasterizované mléko, jedlá
sůl, stabilizátor: (E509),
konzervant: lysozym(z
vajec), mléčné kultury,
syřidlo, barvivo: (E160b).

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj
Oxid siřičitý a
siřičitany (> 10
mg/kg nebo 10 mg/l
jako celkový SO2)

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38

Strana 26/40

ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

6445

Sýr Boryna cca 2,70 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

CEKO Sp. z o.o.,
Goliszew 3a ,
Żelazków 62817

PL6180048163

PL 30071602 WE

30

2-6 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
stabilizátor: E509, bakteriální
Mléko a výrobky z
kultury, barvivo: E160 a.
něj

6446

Zbojnický uzený sýr
cca 1,7 kg

Sýr

přírodní zrající

poloměkký

CEKO Sp. z o.o.,
Goliszew 3a ,
Żelazków 62817

PL6180048163

PL 30071602 WE

30

2-6 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
stabilizátor: (E509), bakteriální Mléko a výrobky z
kultury.
něj

6448

Sýr Královský z Kolna
cca 3,8kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

PL20061601WE

30

0-10 °C

Sýr Boryna uzený cca
2,6 kg

Sýr

Spóldzielnia
Mleczarska „MLEKPOL“
W Grajewie, Ul.
Elewatorska 13,
Grajewo 19-203
CEKO Sp. z o.o.,
PL6180048163
Goliszew 3a ,
Żelazków 62817

6450

Sýr Radamer cca 2,1
kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

6451

Sýr Radamer uzený cca
2,7 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

646

Lovecký sýr 45% cca
1,1 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

Lovecký sýr 45% s
česnekem cca 0,9 kg

Sýr

6449

6461

přírodní zrající

přírodní zrající

polotvrdý

PL 30071602 WE

30

od +2 do +6 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

mléko, sůl, mléčné kultury,
stabilizátor: chlorid vápenatý.

Mléko a výrobky z
něj

pasterované MLÉKO, jedlá
sůl, stabilizátor: E509,
bakteriální kultury, syřidlo,
barvivo: E160a

Mléko a výrobky z
něj

Spółdzielcza
PL5380002604
Mleczarnia Spomlek,
ul. Kleeberga 12,
Radzyń Podlaski 21300
Spółdzielcza
PL5380002604
Mleczarnia Spomlek,
ul. Kleeberga 12,
Radzyń Podlaski 21300
AB Vilkyški pienine,
Pagėgių sav., Vilkyskiai
LT-99254

PL6151601WE

30

0-10 °C

pasterizované kravské mléko,
jedlá sůl, mléčné kultury,
Mléko a výrobky z
stabilizátor: chlorid vápenatý,
něj
barvivo: annatto

PL6151601WE

30

0-10 °C

pasterizované kravské mléko,
jedlá sůl, mléčné
Mléko a výrobky z
kultury, stabilizátor: chlorid
něj
vápenatý, barvivo: annatto

LT 77-01 P EB

12

0-8 °C

sýr (pasterizované kravské
mléko, startovací kultury,
jedlá sůl, stabilizátor: chlorid
vápenatý, syřidlo, konzervant:
E251, barvivo: beta kartonen,
mix koření 1,5% (jedlá sůl,
česnek, chilli, červená paprika
cukr, látka zvýrazňující chuť a
vůni E621, černý pepř,
kurkuma, koriandr, pískavice
řecké seno, extrakt z
papriky),granulovaný česnek
0,7%, jedlá sůl.

AB Vilkyški pienine,
Pagėgių sav., Vilkyskiai
LT-99254

LT 77-01 P EB
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12

0-8 °C

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj

sýr (pasterizované kravské
mléko, startovací kultury,
Mléko a výrobky z
jedlá sůl, stabilizátor: chlorid
něj
vápenatý, syřidlo, barvivo beta
karoten), drcený zelený pepř
1,5%, granulovaný česnek
0,7%, jedlá sůl.

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA
0-8 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

6462

Lovecký sýr 45% s
pepřem cca 0,9 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

AB Vilkyški pienine,
Pagėgių sav., Vilkyskiai
LT-99254

LT 77-01 P EB

12

64724

REBELZ STARÁ GOUDA
48% cca 3 kg

Sýr

přírodní zrající

tvrdý

Bel Groep,
Steenovenweg 4,
Schoonrewoerd 4145
KK

NL Z 0917 EG

30

64728

REBELZ COW TRUFFLE
50% (lanýž) cca 4,5kg

Sýr

přírodní zrající

tvrdý

Bel Groep,
Steenovenweg 4,
Schoonrewoerd 4145
KK

NL Z 0917 EG

30

skladujte při
pasterizované kravské mléko,
pokojové teplotě °C jedlá sůl, lanýž (letní lanýž,
Mléko a výrobky z
voda, jedlá sůl, aroma) 0,8%,
něj
startovací kultura (mléko),
mikrobiální syřidlo,
konzervant: dusičnan sodný.

64730

Old Amsterdam 48%
cca 3 kg

Sýr

přírodní zrající

tvrdý

Westland Kaas B.V. ,
Zuiderzee 5, EP
Huizen 127 1

NL Z 0682 EG

40

Skladujte při teplotě mléko, jedlá sůl,
do +7 °C
mlékárenské kultury,
konzervant E251, barvivo
E160b

Mléko a výrobky z
něj

REBELZ GOAT
FRIENDLY 50% cca
4,5kg

Sýr

NL Z 0917 EG

skladujte při teplotě pasterizované kozí mléko,
do 7°C °C
jedlá sůl, startovací kultury
(mléko), mikrobiální syřidlo

Mléko a výrobky z
něj

REBELZ GOAT
INTENSE 50% cca
4,5kg

Sýr

Bel Groep,
Steenovenweg 4,
Schoonrewoerd 4145
KK
Bel Groep,
Steenovenweg 4,
Schoonrewoerd 4145
KK

REBELZ GOAT
EXTREME 50% cca 5kg

Sýr

Bel Groep,
Steenovenweg 4,
Schoonrewoerd 4145
KK

NL Z 0917 EG

Balkánský sýr 3,00 kg

Sýr

64740

64741

64742

648

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

tvrdý

tvrdý

tvrdý

v solném
nálevu

Němcova selská
mlékárna Radonice
spol.s.r.o. , Radonice
76, Radonice 25073
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NL Z 0917 EG

25680421

30

30

30

30

sýr (pasterizované kravské
mléko, startovací kultury,
Mléko a výrobky z
jedlá sůl, stabilizátor: chlorid
něj
vápenatý, syřidlo, barvivo beta
karoten), mix koření 1,5%
(nové koření, černý pepř
19%, koriandr, zázvor,
muškátový oříšek, skořice,
hřebíček, kardamon),
granulovaný česnek 0,7%,
jedlá sůl.

skladujte při teplotě MLÉKO, jedlá sůl,
mezi 4 a 7 °C
MLÉKÁRENSKÉ KULTURY,
živočišné syřidlo,
konzervant:E251,
barvivo:E160b

Mléko a výrobky z
něj

skladujte při teplotě pasterizované kozí mléko,
do 7°C °C
jedlá sůl, startovací kultury
(mléko), mikrobiální syřidlo,
konzervant: E1105
skladujte při teplotě pasterizované kozí mléko,
do 7°C °C
jedlá sůl, startovací kultury
(mléko),
vegetariánské syřidlo,
konzervant: E1105
2 až 8 °C

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

mléko, jedlá sůl,
mlékárenské kultury

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich

Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
649

6490

650

6512

6530

6533

6534

654

NÁZEV
Brie La Belle Laitiére
50% cca 3,1 kg

DRUH
Sýr

Révérend 60% cca 1,2
kg

Sýr

Tavený sýr 45% 10 kg

Sýr

Blaťácké zlato 48% cca
1,4 kg

Sýr

Goldi 30 % cca 3,5 kg

Ostatní

Gizycko klásek cca 330
g

Ostatní

Goldi 45% uzený cca
3,5 kg

Ostatní

Uzený tavený salámový
sýr cca 1,4 kg

Sýr

SKUPINA
přírodní zrající

přírodní zrající

TŘÍDA
JAKOSTI
s plísní na
povrchu

s plísní na
povrchu

tavený

přírodní zrající

poloměkký

ADRESA VÝROBCE

IČ

Compagnie des
FR00501645196
Fromages &
RichesMonts, 2, rue
Joseph Cugnot, B.P.
35207, Metz Cedex 3
57076
CFR SCA, 2 rue de la
Laiterie BP2,
Benestroff 576 70

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

FR 55.551.001 CE

12

4-8 °C

26460726

MADETA a. s.,
Rudolfovská 246/83,
České Budějovice
37050

63275635

CZ 3704 ES

Okregowa Spoldzielna PL8450001096
Mleczarska,
ul.Bialostocka 25,
Gizycko 11500

PL 28061602 WE

potravinářský
výrobek z mléka a
rostlinného tuku

Okregowa Spoldzielna PL8450001096
Mleczarska,
ul.Bialostocka 25,
Gizycko 11500

PL 28061602 WE

potravinářský
výrobek z mléka a
rostlinného tuku

Okregowa Spoldzielna PL8450001096
Mleczarska,
ul.Bialostocka 25,
Gizycko 11500

PL 28061602 WE

Spóldzielnia
Mleczarska „MLEKPOL“
W Grajewie, Ul.
Elewatorska 13,
Grajewo 19-203

PL20061601WE

vysokotučný
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12

12

potravinářský
výrobek z mléka a
rostlinného tuku

tavený

ALERGENY

pasterizované mléko,
mléčné kultury, jedlá sůl,
syřidlo, kulturní plíseň.
FR 57 060 001 CE

LAKTOS, a.s., Nová
cesta 17,č.p. 1550,
Praha 4 14000

SLOŽENÍ

12

30

30

30

30

4-8 °C

4-8 °C

2-8 °C

1-8 °C

od +1 do +8 °C

1-8 °C

0-10 °C

Mléko a výrobky z
něj

pasterované kravské mléko,
mléčné kultury, ušlechtilé
plísňové kultury, jedlá sůl.

Mléko a výrobky z
něj

sýry, voda, tvaroh, máslo,
sušené odstředěné mléko,
tavící soli: E452, E450, E339.

Mléko a výrobky z
něj

mléko, jedlá sůl, mlékařské
kultury, přírodní barvivo
annatto

Mléko a výrobky z
něj

pasterizované mléko,
palmový olej, jedlá sůl, čisté
bakteriální kultury, syřidlo,
stabilizátor: (E509), barvivo:
(E160a)

Mléko a výrobky z
něj

MLÉKO 95,6%, palmový olej
3,3%, jedlá sůl, čisté
bakteriální kultury,
stabilizátor: E509, barviva:
E160a, E160b.

Mléko a výrobky z
něj

pasterizované mléko,
palmový olej, jedlá sůl, čisté
bakteriální kultury, syřidlo,
stabilizátor: (E509), barvivo:
(E160 a).

Mléko a výrobky z
něj

sýry(mléko,jedlá sůl,bakterie
mléčného kvašení,stabilizátor:
chlorid vápenatý,
konzervant: vaječný
lysozym, barvivo: annatto
norbixin, karoteny), máslo,
voda, tvaroh, tavící soli:
E452, E339, E331.

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

6542

Uz.tavený salám.sýr se
šunkou cca 1,4 kg

Sýr

tavený

vysokotučný

Spóldzielnia
Mleczarska „MLEKPOL“
W Grajewie, Ul.
Elewatorska 13,
Grajewo 19-203

65421

Sýr Serenada s česnek.
a bylink.cca 1,5kg

Sýr

přírodní zrající

Spółdzielcza
PL5380002604
Mleczarnia Spomlek,
ul. Kleeberga 12,
Radzyń Podlaski 21300

PL22021602WE

21

0 až +8 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
mléčné kultury, chlorid
Mléko a výrobky z
vápenatý, směs sušeného
něj
koření 0,17% (petržel,
červený pepř, česnek,
bazalka), barvivo: karoteny.

65422

Sýr Serenada s rajčaty
a bazalk.cca 1,5 kg

Sýr

přírodní zrající

Spółdzielcza
PL5380002604
Mleczarnia Spomlek,
ul. Kleeberga 12,
Radzyń Podlaski 21300

PL22021602WE

21

0 až +8 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
mléčné kultury, chlorid
Mléko a výrobky z
vápenatý, sušená rajčata
něj
0,83%, sušená bazalka
0,08%, barvivo: karoteny.

65423

Sýr Serenada s
čern.pepř.a chilli cca
1,5kg

Sýr

přírodní zrající

Spółdzielcza
PL5380002604
Mleczarnia Spomlek,
ul. Kleeberga 12,
Radzyń Podlaski 21300

PL22021602WE

21

0 až +8 °C

pasterované mléko, jedlá sůl,
mléčné kultury, chlorid
Mléko a výrobky z
vápenatý, černý pepř 0,33%,
něj
sušená chilli paprika 0,17%,
červený pepř, barvivo:
karoteny.

6552

Ovčí sýr cca 3,5 kg,
curado

Sýr

přírodní zrající

QUESOS LA VASCO ESA31064439
NAVARRA S.A., CTRA
MADRID IRUN KM
391, OLAZAGUTIA
31809

ES 15.689/ NA CE

30

od +2 do +8 °C

Kozí sýr cca 3,5 kg,
semicurado

Sýr

QUESOS LA VASCO ESA31064439
NAVARRA S.A., CTRA
MADRID IRUN KM
391, OLAZAGUTIA
31809

ES 15.689/ NA CE

6554

přírodní zrající

poloměkký

poloměkký
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IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

PL20061601WE

30

0-10 °C

sýry,(mléko,jedlá sůl,
bakterie mléčného kvašení,
stabilizátor: chlorid vápenatý,
konzervant: vaječný
lysozym, barvivo: annatto
norbixin, karoteny), máslo,
tvaroh, voda, šunka 7%
(vepřová kýta, voda, glukóza,
jedlá sůl,stabilizátor: E451,
antioxidant: E301,
konzervant: E250, tavící soli:
E452, E339, E331.

30

od +2 do +8 °C

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj

Obiloviny obsahující
lepek
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

nepasterované ovčí mléko,
jedlá sůl, syřidlo, bakterie
mléčného kvašení,
konzervanty: dusičnan
draselný, lysozym (obsahuje
vejce).

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj

pasterované kozí mléko,
jedlá sůl, syřidlo, bakterie
mléčného kvašení,
konzervant: E252.

Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
6556

656

6574

6575

6576

6806

6812

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

Ovčí sýr MANCHEGO
D.O.P. cca 3,2 kg

Sýr

přírodní zrající

polotvrdý

Mozzarella 45% - 1kg

Sýr

NÁZEV

Kozí sýr Montesino 1 kg

Sýr

Kozí sýr v bylinkách 1
kg

Sýr

Sýr San Lorenzo cca
2,7 kg

Sýr

Wensleydale 2,25 kg

Sýr

Portýr 2,27 kg

Sýr

přírodní nezrající

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

přírodní zrající

polotvrdý

polotvrdý

poloměkký

tvrdý

tvrdý

ADRESA VÝROBCE

IČ

Quesos Vega
ESB02265973
Sotuelamos S.L.,
C/Tesifonte Gallego,
10 3°, Albacete 020 02

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

ES1500987/AB CE

40

+2 až +8 °C

Bayernland eG Werk
DE BY 305 EG
Amberg, Hans-ThomaStr. 28-30, Amberg
922 24
Central Quesera
ESB30358477 ES 15.00389/MU CE
Montesinos, Vereda
Real S/N, Jumilla
(Murcia) 305 20
Central Quesera
Montesinos, Vereda
Real S/N, Jumilla
(Murcia) 305 20

ESB30358477 ES 15.00389/MU CE

Central Quesera
Montesinos, Vereda
Real S/N, Jumilla
(Murcia) 305 20

ESB30358477 ES 15.00389/MU CE

The Abergavenny Fine
Foods Ltd., Units 4-7
Castle Meadow Park,
Merthyr Road,,
Abergavenny,
Monmouthshire
NP77RZ

UK MM 008 EC

Cooleeney Farm,
Cooleeney, Moyne,
Thurles,, Co. Tipperary

IE 1811 EC
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12

40

40

40

30

30

2-7 °C

+ 2 až + 4 °C

+ 2 až + 4 °C

+ 2 až + 6 °C

1-5 °C

1-5 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

pasterované ovčí mléko,
jedlá sůl, chlorid vápenatý,
syřidlo, mléčné kultury,
konzervant: lysozym (z
vajec). Na povrchu:
konzerant: E 235 (natamycin)
a barviva: přírodní karamel a
annatto.
Kůra není jedlá.

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich

Mléko, jedlá sůl, mikrobiální
syřidlo, regulátor kyselosti:
(E330).

Mléko a výrobky z
něj

kozí mléko, jedlá sůl, syřidlo,
bakterie mléčného kvašení,
E202, E509.

Mléko a výrobky z
něj

pasterované kozí mléko,
jedlá sůl, bylinky, syřidlo,
bakterie mléčného kvašení,
E202, E509.

Mléko a výrobky z
něj

kozí mléko (min.75%),
kravské mléko (min.10%),
jedlá sůl, syřidlo, sýrařské
kultury, konzervant: lysozym
(obsahuje vejce). Vnější
ochranná vrstva sýra není
vhodná ke konzumaci.
Obsahuje konzervanty:
natamycin, propionan sodný,
barvivo: oxidy a hydroxidy
železa.
sýr Wensleydale 85%
(pasterované mléko, jedlá
sůl, startovací kultura,
syřidlo), sušená proslazená
klikva velkoplodá 15% (klikva
velkoplodá, cukr, slunečnicový
olej).
čedar (pasterizované kravské
mléko, jedlá sůl,
mikrobiologické syřidlo,
startovací kultura), extrakt
sladového ječmene, pivo
Irský Portýr, pálený cukr.

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich

Mléko a výrobky z
něj

Obiloviny obsahující
lepek
Mléko a výrobky z
něj

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
701

NÁZEV
Paštika s brusinkami plast 1,50kg

DRUH

SKUPINA

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

BE-B55 EG

21

+2 až +7 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřová sádlo (43,7%),
vepřová játra (21%), mléko,
voda,med brusinky (4,5%),
vejce, jedlá sůl, cukr,
dextróza. sušená syrovátka,
vláknina, aroma, koření
(celer, hořčice), konzervant
(E250), antioxidanty: (E301,
E331), dekorace: želatina,
brusinky, hořčice, citron,
umely bobkový list, regulátor
kyselosti: (E270).

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody

Může obsahovat stopy lepku,
ořechů
7010

Belgická paštika s
brusinkami - talíř 2kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové sádlo (43,7%),
vepřová játra (21%), mléko,
med, voda, brusinky (4,5%),
vejce, jedlá sůl, cukr,
dextróza, sušená syrovátka,
vláknina, aroma, koření
(celer, hořčice), konzervant:
(E250), antioxidanty: (E301,
E331). Dekorace: želatina,
brusinky, umělý bobkový list,
citrón, hořčice, regulátor
kyselosti: (E270)
Může obsahovat stpy
lepku, ořechů.

7011

Paštika s brusinkami talíř 2kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřová sádlo (43,7%),
vepřová játra (21%), mléko, Vejce a výrobky z
med, voda, brusinky
nich
(4,5%), jedlá sůl, vejce, cukr, Mléko a výrobky z
dextróza, sušená syrovátka,
něj
vláknina, aroma, koření
Celer a výrobky
(obsahuje celer, hořčici),
z něj
konzervant: (E250),
Hořčice a výrobky
antioxidnty: (E301, E331),
z ní
dekorace: želatina, brusinky,
hořčice, citron, umělý
bobkový list, regulátor
kyselosti: (E270)

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Může obsahovat stopy
lepku, ořechů.
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ART
7012

NÁZEV
Paštika s brusinkami keramika 1,60 kg

DRUH

SKUPINA

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřová sádlo (43,7%),
vepřová játra (21%), mléko,
med, voda, brusinky (4,5%),
vejce, jedlá sůl, cukr,
dextróza, sušná
syrovátka, vláknina,
aroma, koření (obsahuje
celer, hořčici),konzervant:
(E250), antioxidanty: (E301,
E331). Dekorace: hořčice,
želatina, brusinky, bobkový
list, citrón, regulátor kyselosti:
(E270).

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Může obsahovat stopy
lepku, ořechů.
704

Paštika s kančím
masem - plast 1,50kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřová játra(25,4%),
vepřové maso (24,9%), kančí Obiloviny obsahující Suché skořápkové
maso (15%), vepřové sádlo
lepek
plody
(7,3%), voda, vejce, cibule,
Mléko a výrobky z
jedlá sůl, pšeničný škrob,
něj
med, Amaretto 1%, dextroza, Vejce a výrobky z
koření (celer, hořčice,
nich
konzervanty: (E262, E250),
Celer a výrobky
stabilizátory: (E450, E451),
z něj
vláknina, látka zvýrazňující
Hořčice a výrobky
chuť a vůni: (E621),
z ní
antioxidanty: (E301, E331,
E300), sušené mléko, aroma,
kvasnicový extrakt. Dekorace:
meruńky (obsahují siřičitan),
umělý bobkový list, hořčičné
semínko, želatina, regulátor
kyselosti: (E270).
Může obsahovat stopy
ořechů.
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ART
705

NÁZEV
Paštika se srnčím
masem - plast 1,50kg

DRUH

SKUPINA

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové maso (24,8%),
vepřová játra (25%), srnčí
maso (15%), mléko, vepřové
sádlo (7,3%), voda, vejce,
cibule, jedlá sůl, pšeničný
škrob, med, koňak (1,2%),
dextroza, koření (obsahuje
celer, hořčici), konzervanty:
(E262, E250), stabilizátory:
(E450, E451), vláknina, látka
zvýrazńující chuť a vůni:
(E621), antioxidanty: (E301,
E331, E300), sušená
syrovátka, aroma,
kvasnicový extrakt. Dekorace:
želatina, citrón, jalovcové
bobuble, brusinky, umělý
bobkový list, regulátor
kyselosti: (E270).

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

Může obsahovat stopy
ořechů.
706

Podzimní paštika keramika 3,30kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730
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BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové sádlo (24,8%),
vepřová játra (23,5%),
vepřové maso (13,2%),
mléko, voda, kaštany (5%),
lískové ořechy (5%), med,
vejce, jedlá sůl, cibule,
pšeničný škrob, dextroza,
sušená syrovátka, koření
(obsahuje celer, hořčici),
emulgátor: (E450a), látka
zvýrazńující chuť a vůni:
(E621), konzervanty: (E262,
E250), vláknina, antioxidanty:
(E301, E331, E300), aroma,
stabilizátory: (E450, E451),
kvasnicový extrakt. Dekorace:
želatina, mandle, lískové
ořechy, brusinky, hořčičné
semínko, pomeranč, umělý
bobkový list, regulátor
kyselosti: (E270).

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich
Suché skořápkové
plody
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART
7061

7062

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

Podzimní paštika plast 3,50kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Belg.paštika s ořechy a
kaštany - talíř 2 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

ADRESA VÝROBCE

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

IČ

21

2-7 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřové sádlo(24,8%),
vepřová játra (23,5%),
vepřové maso (13,2%),
mléko, voda, kaštany (5%),
lískové ořechy (5%), med,
vejce, jedlá sůl, cibule,
pšeničný škrob, dextroza,
sušená syrovátka, koření
(obsahuje celer, hořčici),
emulgátor: (E450a), látka
zvýrazňující chuť a vůni:
(E621), konzervanty:
(E262,E250), vláknina,
antioxidanty: (E301, E331,
E300), aroma, stabilizátory:
(E450, E451), kvasnicový
extrakt. Dekorace: želatina,
mandle, lískové ořechy,
brusinky, hořčičné semínko,
pomeranč, umělý bobkový list,
regulátor kyselosti: (E270)

vepřové sádlo(24,8%),
vepřová játra (23,5%),
vepřové maso (13,2%),
mléko, voda, kaštany (5%),
lískové ořechy (5%), med,
vejce, jedlá sůl, cibule,
pšeničný škrob, dextroza,
sušená syrovátka, koření
(obsahuje celer, hořčici),
emulgátor: (E450a), látka
zvýrazňující chuť a vůni:
(E621), konzervanty:
(E262,E250), vláknina,
antioxidanty: (E301, E331,
E300), aroma, stabilizátory:
(E450, E451), kvasnicový
extrakt. Dekorace: želatina,
mandle, lískové ořechy,
brusinky, hořčičné semínko,
pomeranč, umělý bobkový list,
regulátor kyselosti: (E270)

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Obiloviny obsahující Sójové boby (sója)
lepek
a výrobky z nich
Vejce a výrobky z
nich
Suché skořápkové
plody
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Vejce a výrobky z Obiloviny obsahující
nich
lepek
Suché skořápkové Sójové boby (sója)
plody
a výrobky z nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Tisk dne: 23.2.2021 12:14:38
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

708

Paštika se švestkami keramika 1,70kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

BE-B55 EG

21

2-7 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

vepřové sádlo (25,3%),
vepřová játra (24%), vepřové
maso (13,5%), mléko, voda,
švestky(6,3%), med, vejce,
jedlá sůl, cibule, pšenničný
škrob, koření (obsahuje
celer, hořčici), emulgátor:
(E450a), látka zvýrazňující
chuť a vůni: (E621),
konzervanty:(E262, E250),
vláknina, antioxidanty:(E301,
E331, E300), aroma,
stabilizátory:(E450, E451),
kvasnicový extrakt. Dekorace:
želatina, švestky, brusinky,
růžový pepř, pomeranč, umělý
bobkový list, regulátor
kyselosti:(E270).

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Obiloviny obsahující Suché skořápkové
lepek
plody
Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Může obsahovat stopy
ořechů.
709

Paštika s hruškami keramika 1,50 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové sádlo (44,2%),
vepřová játra (21,3%), voda,
mléko, hrušky (5%), med,
jedlá sůl, vejce, dextroza,
pšeničný škrob, vláknina,
aroma, koření (obsahuje
celer, hořčici), konzervant:
(E250), antioxidanty: (E301,
E331), aroma, stabilizátory:
(E450, E451), kvasnicový
extrakt. Dekorace: želatina,
hrušky, pepř, umělý bobkový
list, regulátor kyselosti:
(E270).

Mléko a výrobky z
něj
Vejce a výrobky z
nich
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody

Může obsahovat stopy
ořechů.
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

710

Paštika s jablky keramika 1,50 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové sádlo(24%), vepřová
játra(23,5%), vepřové
Mléko a výrobky z Obiloviny obsahující
maso(13%), jablka(10%),
něj
lepek
mléko, voda, med, vejce,
Vejce a výrobky z Suché skořápkové
jedlá sůl, cibule, pšeničný
nich
plody
škrob, dextróza, sušená
Celer a výrobky
syrovátka, koření (obsahuje
z něj
celer, hořčici), emulgátor:
Hořčice a výrobky
(E450a), látka zvýrazňující
z ní
chuť a vůni :(E621),
Oxid siřičitý a
konzervanty:(E262, E250),
siřičitany (> 10
vláknina, antioxidanty:(E301, mg/kg nebo 10 mg/l
E331, E300), aroma,
jako celkový SO2)
stabilizátory:(E450, E451),
kvasnicový extrakt. Dekorace:
želatina, jablka(obsahují
siřičitan), brusinky,
hořčičné semínko, růžový
pepř, rozinky, umělý bobkový
list, regulátor
kyselosti: (E270).

711

Paštika s meruňkami keramika 1,70 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

21

2-7 °C

vepřové sádlo (44%), vepřová
játra (21%), mléko, voda,
Vejce a výrobky z Obiloviny obsahující
meruňky (obsahující
nich
lepek
siřičitan), med, jedlá sůl,
Mléko a výrobky z Suché skořápkové
vejce, dextróza, sušená
něj
plody
syrovátka, vláknina, aroma,
Celer a výrobky
koření(obsahující celer,
z něj
hořčici), konzervant:(E250),
Hořčice a výrobky
antioxidanty: (E301,E331).
z ní
Dekorace: želatina, meruňky
Oxid siřičitý a
(obsahující siřičitan),
siřičitany (> 10
brusinky, cibule, emělý
mg/kg nebo 10 mg/l
bobkový list, regulátor
jako celkový SO2)
kyselosti:(E270).

7191

Velikonoční paštika
vajíčko cca 1,6 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

BE-B55 EG

14

0 až + 4 °C

Složení: vepřové sádlo 43,7%,
vepřová játra 21%, voda,
Vejce a výrobky z Obiloviny obsahující
mléko, med, vejce 8%, jedlá
nich
lepek
sůl, cukr, dextróza, sušená
Suché skořápkové
syrovátka (obsahuje mléko),
plody
vláknina, aroma, koření
Mléko a výrobky z
(obsahuje celer, hořčici),
něj
konzervant: (E250),
Celer a výrobky
antioxidanty: (E301, E331).
z něj
DEKORACE: želatina, vejce,
Hořčice a výrobky
růžový pepř, brusinky, umělý
z ní
bobkový list, regulátor
Oxid siřičitý a
kyselosti: (E270).
siřičitany (> 10
mg/kg nebo 10 mg/l
jako celkový SO2)
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

7192

Velikonoční paštika
slepička 1,7 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

730

Husí paštika GG cca
1,7kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Paštika s houbami
(lanýž.příchuť) 1,6 kg

Masný výrobek

7416

tepelně
opracovaný

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

KMS , spol. s r.o.,
Novoveská 858, Hluk
68725

44018690

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

BE-B55 EG

14

0 až + 4 °C

CZ 178 ES

14

1-4 °C

BE-B55 EG

21

2-7 °C

SLOŽENÍ

ALERGENY

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

SLožení: vepřové sádlo
24,83%, vepřová játra 23,5%, Obiloviny obsahující Suché skořápkové
vepřové maso 13,24%, jablka
lepek
plody
10%, mléko, voda, med,
Vejce a výrobky z
vejce, jedlá sůl, cibule, škrob
nich
(obsahuje pšenici), dextróza, Mléko a výrobky z
sušená syrovátka (obsahuje
něj
mléko), koření (obsahuje
Celer a výrobky
celer, hořčici),
z něj
emulgátor(E450a), látka
Hořčice a výrobky
zvýrazňující chuť a vůni:
z ní
(E621), konzervanty: (E262,
Oxid siřičitý a
E250), vláknina, antioxidanty:
siřičitany (> 10
(E301, E331, E300), aroma, mg/kg nebo 10 mg/l
stabilizátory: (E450, E451),
jako celkový SO2)
extrakt z droždí. Dekorace:
želatina, růžový pepř, drcaný
zelený pepř, umělý bobkový
list, regulátor kyselosti:
(E270).
husí sádlo(40%), vepřové
maso (5%), krůtí játra
(10%),husí játra (10%),
vývar, mléčná bílkovina,
cukry, zahušťovadlo: E 415,
aromata, antioxidant: E316,
barvivo: E120, jedlá sůl,
konzervant: E250
vepřové sádlo(44%), vepřová
játra (21%), mléko, voda,
houby (5%), jedlá sůl, med,
vejce, dextróza, sušená
syrovátka, lanýžové aroma
1% (olivový olej, aroma z
černého lanýže), vláknina,
aroma, koření (obsahuje
celer, hořčici), konzervant:
(E250), antioxidanty: (E301,
E331). Dekorace: želatina,
černé žampiony, regulátor
kyselosti: (E270).

Mléko a výrobky z
něj

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody

Může obsahovat stopy
ořechů, lepku.
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ART

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

BE-B55 EG

21

2-7 °C

MOŽNOST STOP
ALERGENŮ

Vejce a výrobky z
nich
Mléko a výrobky z
něj
Celer a výrobky
z něj
Hořčice a výrobky
z ní

Obiloviny obsahující
lepek
Suché skořápkové
plody
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich

SKUPINA

Belgická paštika s
husími játry 1,6 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

8410

Utopenci v aspiku GG
cca 2,6 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

12

1-5 °C

UZENINA 38%(drůbeží strojně
oddělené maso, vepřové
Oxid siřičitý a
sádlo, kůžová emulze
siřičitany (> 10
(vepřová kůže, voda, sůl),
mg/kg nebo 10 mg/l
voda, vepřové a hovězí maso, jako celkový SO2)
škrob bramb., dusitanová
směs (jedlá sůl, stabil.E250),
směs koření (koření, extrakty
koření, stabil. E450, E451,
dextróza, bramb.škrob,
reg.kyselosti E575, E331,
antioxidant E300, E301, cukr,
palmový tuk zcela ztužený,
barvivo karmína)), ASPIK 41%
(voda, ocet kvasný lihový,
vepřová želatina, sůl),
sterilovaná zelenina (cibule,
okurky, paprika, ocet kvasný
lihový, sůl, reg.kys.E330,
antiox. E300, sladidlo E954,
konzervant E210, aroma).

8411

Masový sulc GG cca 2,2
kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

12

1-5 °C

vepřové maso vařené (51% vepřové maso, sůl, stabilizátor
Oxid siřičitý a
E250), voda, sterilovaná
siřičitany (> 10
zelenina (cibule, karotka,
mg/kg nebo 10 mg/l
okurka, ocet kvasný lihový,
jako celkový SO2)
cukr, sůl, regulátor kyselosti
E330, antioxidant E301),
vepřová želatina, kvasný ocet
lihový, bujón (sůl, palmový
tuk částečně ztužený, cukr,
aroma, kvasniční extrakt,
mrkev, pórek, cibule, česnek,
koření), sůl, pepř.

NAUTA BVBA., Mollem BE0401991061
Z.5 360, Mollem - Asse
1730

USR0105 - myWAC 5.4 ©1998-2021 myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., https://www.mywac.cz

SLOŽENÍ

ALERGENY

DRUH

7418

NÁZEV

vepřová slanina (47%),
vepřová játra (22,5%),
mléko, voda, husí játra
(10%), jedlá sůl, mléčný
protein, vejce, koření
(obsahuje celer, hořčici),
aroma, regulátor kyselosti:
(E330), antioxidant: (E300),
konzervant: (E250).
Dekorace: vepřová želatina,
pepř, hořčičné semínko,
citrón, umělý bobkový list.
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ART

NÁZEV

DRUH

SKUPINA

Aspiky

TŘÍDA
JAKOSTI

ADRESA VÝROBCE

IČ

IDENT. ZNAČKA
VÝR. ZÁVODU

ZÁRUKA

SKLADOVACÍ
TEPLOTA

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

12

1-5 °C

ZELENINA (50% - brokolice,
kukuřice, sterilovaná zelenina
Oxid siřičitý a
(paprika, okurky, ocet kvasný
siřičitany (> 10
lihový, sůl, cukr, sůl),
mg/kg nebo 10 mg/l
brokolice, kukuřice, mrkev,
jako celkový SO2)
květák), ASPIK (50% - voda,
ocet kvasný lihový, vepřová
želatina, želatina kořeněná
(aspikový granulát, cukr,
kořenící extrakty), sůl).

SLOŽENÍ

ALERGENY

8413

Zeleninový aspik GG
cca 3 kg

8414

Šunkový aspik GG cca
3,2 kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

12

1-5 °C

ŠUNKA vepřová 46% (voda,
vepřové maso, lák (
Oxid siřičitý a
zahušťovadlo E1412,
siřičitany (> 10
stabilizátor E407a, E450,
mg/kg nebo 10 mg/l
E451, E415, živočišná
jako celkový SO2)
bílkovina, cukr, maltodextrin,
antioxidat E316, aroma,
barvivo E120), škrob
bramborový, vepřová kůže,
dusitanová směs (jedlá sůl,
stabilizátor E250), ASPIK 40%
(voda, vepřová želatina, ocet
kvasný lihový, sůl),
sterilovaná zelenina (okurky,
paprika, ocet kvasný lihový,
sůl, aroma, sladidlo E954,
konzervant E210), brokolice.

8415

Šunka plátky v aspiku
cca 1,5kg

Masný výrobek

tepelně
opracovaný

Zvičínské uzeniny a
lahůdky s.r.o., Dolní
Brusnice 78, Dolní
Brusnice 54472

47471450

CZ 5352 ES

11

1-5 °C

Aspik (48% - voda, vepřová
želatina, ocet kvasný lihový,
Oxid siřičitý a
sůl), šunka standard (36% siřičitany (> 10
vepřové maso, voda, škrob
mg/kg nebo 10 mg/l
bramborový, dusitanová směs jako celkový SO2)
(jedlá sůl, stabilizátor E250),
lák (stabilzátor E451,
zahušťovadlo E407, E415,
vepřová bílkovina, dextróza,
maltodextrin, antioxidant
E301, aroma, barvivo
hemoglobin, regulátor
kyselosti E508, olej řepkový,
vepřová bílkovina, glukózový
sirup, sůl, antioxidant E301),
sterilovaná zelenina (paprika,
okurka, ocet kvasný lihový,
sůl, cukr)
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MOŽNOST STOP
ALERGENŮ
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